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  م روق ام ى    ذ/ د 

ّ ة ت وت ودرا   

  )مر ا د (اب  /ب  ااد 

 وا ات اا اء وف واا pdf      

أ  )mostafa٠٩(



٣

  

  
  

 ا  اة وا ا توارا ات  ا اي

  ..روق م ار ود  واي

 و     وا    ا  ا ذن اب ا وق

ل و...  

ا  صا  :  

   اي وا ا اد  )mostafa٠٩( ا  ا اخ

 با اوا  را..  

خ ا ا و )ر ا(     تت اراوا 

ة واا..

ر ا  )ر ي )ال ا ا  ارما ..

ي وا ا خ )ا ا(   ء..

وا  ريء ه تا..ا  ا..

 ي اوا:

  .)..د ا مر( اب
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  اب اول

  

  

  

  

  

  ت ودرات
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وا راا  

ذ اا



٧

وا راا  

ا اذ ..

"إم )مأط".. (

 ة ز    ، ١٩٦٨  ) (ر ق ط د و ، ارة ه م طر خ

 ر  و ،  ا ا آ  وأع ،)  )ة  ب ا  ز ة

 ءا  رةدة اا ، ا ل أا رة..  ط )أط.. (

ذ و ر را ا أن وز ءى ، اى ا أط  ،  ء  رة لا 

.. ؟ واض

 أ  واة ،)  إدر( ا او ا أ  ، ١٩٤٠ م إ د ااب إن

ءام ،  ر ل إذ ، ا إم ، ل و طو رو  ،  ز أن ء  رة 

)أط (،رب ا  ر ) (،    ١٩٦٨  ، ١٩٦٩ و  .

و ون اا ) (ذة وا ،  ه أ ءةا ، و ا  ا ،  

ام ر اظ )رغ) أط ا ..

 ا و ، مء ) ( د ا ، وان ان م  ، اء ذ ر ون

 ا  .. رن إذ ؛ و  -  رأى ا  - ا س اا ،  دو 

)أط.. (

    ، أى  أو  أى  ، أرة د دا ظ) أط )رة ن ا

و ،  تأو إ م درة و ط ز ..

وا  )مد) أط إ ز  ، أ   ر أن ،  ورد ول -  ذة و 

 -  ورات )نطأ (، ا  ق٣٣٥.  ور ةا ، وا  )وس (،  

 أم إ ،   ر  وه ،  ( ن( اا ا ا أن) س(

  ف  ااطر ك م إم  :ل ،  (   ،  ن( أوا



٨

)مأط (،  رة  ،  ةأ ) ( -   )رقط ( - وإم م أ  

.. أى  رة و   ، ار   و ،  اى) آ( و) أ )ل

و ورة ما ، س( و) (مأط (م  ا )م و ( رضا ،   

 تاوات اوا اوا ، و  تامر اوا ، و   هرة اا 

  ات  ، وأ اب أر  و ، ط  م   و ، واردة

ق و - ات اتا    ،   )نطأ (، إذ و )س (إ  

 ات ىا ، روا ، وأر اما ا    طوأ را ا ..

  )س ( با  ا ،مطوا و ر و ،  ا ا 

، وأ )مأط (  ا ..

وإ   ورةا ..

.. ا وأ

 )أطم.. (

 اا ،  نا  ورة )نطأ (،  روا ،  ا ا ) (

، د وأم ل  أ ..

 ء دسا أم  ا ..

ى واا  ءون ا   )مأط (،  ة أن درة و و ،    

)( و) أأ (، م  نذا ،  ء اا ، ن اء   دو  

 ات م د ، و    ون ، وا ا ا   ،رى

..      ر  واامت

و ا م م ك  اا را ا ، ا  ءا و أ   

ارة أ ،  دو طأ    ا ،  أن إ ءت ا  رة ىأ ، 

و  ا ..

.. اض ا  ا  ،) أطم( ود وء
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  ، ر  ود وض ، ا ل  ا ا ا   رة دو ن

ر   رضا ، اء ومأ    راتا ..

و أ ا  دو )مذات) أط  ؟ ..

 ورة أن  ا  وا، ال وم ال  ،  ر زا ) أطن(  إن

  أم إ ،) أطم ( )ن( ا اع أوا ا  ا أن إ ) س(

 اه ذ ا  ا أم ، و ا م   د وا ،  أن )أ (م 

 ه ةا ا   ىا رة رة رة )مأط.. (

و م ا ،    ءا   دو )مأط (، و أن إ )نطأ (أ 

را وا  ، أو ن أم     ى ، اا ن ما ، و 

 ا    دو  )وادهط.. (

 ،) واود( و) اذة( ا  ) وس( ذ ، أر  ه) طواده( و

ا  ق ٨٥٠. ، أى  )نطأ ( ون ، ن وظارون ا أن )وادهد) ط 

) طواده(  ،  ١٨٧١ ) ن ( ام ء  ،) وس( أر ت  ، ل

 ابا ،  )ر (،  ل ب ).. (

 ، ) اروس( أرة  ذه ء اى ،) ا ( أن  ،) إم آر  )ء وه

ده وو   ١٩٠٠  ..

؟) أطم  )ا   ذا

 دا )ن (و )مإ ( ا  رذا ، أ     رةأ  ، أن و 

)مأط ( ؟ وا ..

ا و أت ا ات توت ، ا دو )مء وراح ،) أطن ا  أ 

 اف ر ، ادة رة ا ا ن أن  ، اط ا ف ، أى

ما )ام ن (أن إ )مأط ( رة م )أ (، وأ ما )ام 

 ا ا اح   ، ادة) أطم( رة  ء  ام ار أن) ورد

دو  )ا (، أو ى اأو ، ا   ا ا  .. ءت ءةم )رإد 

(،  ة ة    ..ر وة ظ ) (ةا ، مل أو ، واطا 
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ا  ، ر  اص وأدو  ،  )ر  (، أن   )مأط ( م 

أ ، او   ،  دا  رل اط وا ،  ع ت ، او  

 ، ذات زوا  ، ار  در  ،   لا  ط ا او 

ا و ..

و  ا هو   را  ،   ا  ا  ..  نب ، ا  

ا )و (،  ر ط أ   و  ا ،  قأ ا ، و ا ، 

 ت  وت ، ا ع  ، ا ام أطل  أم ة  ) (ل

م تدر    ب ، عا  )ر.. (

و ا  ا ل ، ل  )مأط ( ال  ..

..   أ وات

و  ه تا ل م  :ن إن )مأط ( اأ   آ ،    

 ، تا   ا طا ، واا وأمم  رضا او    د  

 إرة وك( اة، زرق  ما وأم ،) ( ورة ،) اد( ور ،)  ) ()ف

ا إ   تواا  (،   نا  ، ا ا ا  أو ، ذر 

  ا ، ا وا ، رو   ه را ..

 بأ زرق اأو ، ا ا ا ..

 نزرق اا ، اأط  ن( اا ا.. (

 او أر  ،) أطم( رة ،) ( وة) أطم   ) ، أى م وك

 ذه  (  (    إن:  ل  ،) ن(   ١٩٠٩ ) و.ت.ك(

 أم  ، م  و ، ة  مت ار  ) أطم( ) أطن(

 اء و ا، وا ، ا وات ، ا واء ، اان  ا ك

) ..س( ورة ) أطن( ذ وا ،) ( ) إم   ) ا اى

و وف.ج( ا. (ا ،   )م مأط (، ء أن وا )مأط ( 

 ن ر ،   أودت ر  وإ ، ا ع  ق  وأم ،  و ، زى

..  ة ود ، ان ر  (اا( ون ،) ا(



١١

 أن  ( ) (، ن(  ا ، ا   ) أطن(  إن ل ال وك

 ة ااون وا  ،    اث رواء ، اص وأا وا ..

وا )مأط (م ..

.. ا إ ات ه   ، ودة

ا ى اا ..

و   ه را ،  ات زال ءن ا  رة )مأط (، ا رة أ 

.. وادء اء ل  وال اض

..   ات ات

.. أ  وا ات ت

 ة ات ال و ،  وار ود ض ، ا اوات     أاد

دا ،  ر و  ..و  ا ..

أو ا اأ رات أ را  رةوإ ..

ا ا ا  ..

ا واذ ..

دة و ..
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 رااما  

وراء ا 
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 ما راا   

   وراء ا ..

 وراء ا

 ك ت   ا ى؟ أ.. !

 ا أم  ة أول ،    ا م الا ،   روا ؤ  تروا 

.. ا وظا اة اطق ل   و ا، ال

و ا أ أم    ا   ا ..

أ إم ا  ت اى اا ، و  ات ذ رت اوا  ، 

 ا ار    ا ، ا ا ا  و ، ا و  وت

 اء ة  أو ،  ات رءو   أو ،) .  إى(  ، ا ات أو ،

.. و وزرء

و اأ   ..

..  ذ اغ  أو ،    ارة

 ة إنا م  زا   رة أ  ..

     ا ،   ةة زوا  ا ..

وا     ت رؤ  ا ىأ ..

و  ا ا ؤ  ..
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إم     )م و (، ىا  تا  لة، أا   رضا ، 

و ا ، ق ور أا ، و   ،اا وأم ) در) و   ا 

وا  لة أى اا ،   ءا ، وراء و ا ..

و -  ا   ا  -   د  اوا ،  دت و  ا ىأ .

 إن ا  ،   إ   ا او ا ، و   تل ، م 

 رضا اوا ، ت وا ا وا ،    د د اوا ،  دو 

أ ا ،  أ   ىأ ..

 ء و ،  وا ا   و ، ا واا ا  ه  ا

..وا اء

 ا ون( ا   (…

ق أن وم إ   ذ ا ا ، مد م أو ..

ون( وا  (ا  ذاأ ث وأ ،  ا ث ا ا  )م (، 

و   ، وأ   نا وا مو اا ، ف ورُ  انوا ، 

و ا  اا ا وا ، و ا وا ، داا دئ إ 

ا وا امء وا ا  ..

.. ا ا  ، ات ى ق ر إم ، ر

.. اى اا  ت د -  ارض و   -   أ  ا وا

 ا  و  أ ن ه تا    ..  

  )رضا.. (

ع أن و  ، ر أو لأو ، ا ة مل ا ضم    ون( ا  (

.. ا ا ل ،



١٥

 ن( و  (   ، وو ات ا ،  أ أم  لت ا 

  آ ،   ب  ن، ما ن وأم إ ر م ، هو ا  

  ول ،   دت ان   ى وإ د ،ح أو  د

 ت ر  ء أ ا ط  ..

 ا  ، وإ  ون( ا  (أ أم  ا  ا ى اا  

ت ر اى اء ا ، و وا   ة  ءا وا ا 

 ه ا ، ون وا  دا   ء   ت رل وأو ..

أن و    ن( راح  (    ء زوارء ا  وا ر ا 

   ن  نا ..  

 ،) *(   ات    ،) ) (UMMO( ا   إ ن اوار ء

ذو    ذ  )رضا ( أن م ون   )رضا (م أ 

ار وزم ٢٠  %و ا  ة وم   )رضل) اوط  ٣٢  ،   ٢٤ 

 ، و  ل أر   لا ا م ، و   ر أأ ، ا   

ا ،  إم    قرات، اما او   ى رة ةوا ، و وا  ُا 

  و ، ادم ا إ اوب مب ات   ، واة  ن ، ا اال

 ا ر ، اوا ا.. او   أن  ) (  ا )م و (

 نأو ، ا أم   ا ا ، ر  إ ذات أم  ، م  أةة إ 

و م  ف ا ، رة وة اك ا  روا ، ط ز  ى ، 

ى وإ د ذات م  ،  رة  ، ن  أن م ا ا  

ا ، ب وام  ص دارة ا ، ط   ،   ار ا م..

  

(*)ا ا :  ا ا  ءا   ، وى و ا    لا .
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وأ  ن ) (را أن ا ، أمق و وا ..

وذ  ا أ رة أو ، رإ  ، آ  أ ،اا  نا ا ..

ا أن وا ن ا  )رضا.. !! (

    أطا  ، أزرق ن  ( ط ) أ  و ن  ون

ا )أو) (OYAGAA (،  أن  )OYA ( )( و ،) اGAA ( )ردأن أى …) ا  

.. )ارد ا   )و ن

و م ر ا ء رواد اما  ) (رة ؛  )رضى ،) اا ا 

  ا وا  رس  ١٩٥٠  .

د و زوار ) ( ىإ ر  ط  ، اوو   رأوه  ه ا ، 

 را   وا ، رة إ  ا ،  رة  ا  أا إم وا

دات اوا ا ،  اغ ر   رز وا ..

ك و نا  ه ا  ط ،  ام  ، اوام إ ا ا 

د زوار ) (، مو  رة ام ..

 او رؤ   ء  ،  تاا ا د ا ، و ا ذ  ، إ 

.. إذا

إذا إ ار  و ا   رضا ..

 ع ذره او ، و رؤ  تاا  حو ..

 ا  ، وإ  نك ا  راء أ نا ،   ت أ  )* (  

  

(*)ا  : رضا ، و درا رض أا ، رو ر ، ،مو اثوا ت اّ 

 ، وط ا وا ، ودرا م ، رة وا  ،  أول   ، و 

ا ا .    
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و ،  رض وا  ..ور ) (م   ص ورق ،  ا   ، إ 

ا  رة  ، ى واا  ر  تإ ودة ذر ،   أم 

  ، اد اء   ،   ال   ا ، ا أ   دة ع

: ا  ل)  ن( أن

 -  ا  إ أم ب أن إأ ا    ء أ ءا ، وأ  ، 

وم ات  ن ، راو  أ د  را ، وإ أم   ن 

 ) (ا .

ان( أن وا  (  ا لا  اغ ،  م   ن  أن ا  

 ء  زّوار ر ) (،   ل ا  ا ..

و   ما ..

 ا ، اة طق ار ات  ون و ، ط اء ء أ ا وه

 رونا ، ا او رد ، أو و ن  ق وط ت ءا را 

  ر أن  ا ، ام   ال إ ات ه دى أن دون ة ت

 ا ا  ..

و ام ء أ ا  ه درا وا ، او  لا إ     ، 

ة و ر  زّوار ) (،  ا ا  ط   ..

وا    دو   مل ، ا  ا ى ا دة   

 ،  ا ا إ ا  ا )ه ،) او ا   ص ،  

در ما ، ا و ران إ ا ا ، و  إ در   ىا 

 ا أو ، ا ا إ ا ا  ادة    ا  ، اج

 ..

.. را  ا و ، ام ى  وا



١٨

مو ا  ،  ء را ،      و و  أر 

ط ..

  وإ ، ور (( زّوار ود   د أ  ا ه  أن )  ن( و

   إ    ء أ ؟ ا  

    ه أن ا رق ا ء؟ ا..

و  رُ كل ا ن( روا  (ه ،  ا مد اا    ص 

 ،  را ه ا ،    د  ل ،  ع وإزا ، ا 

  ..

ا و ب ، ان( أ  ( أ اض ما و   زّوار ) ( ..

م ا ..

 أن ا  اتا    لن و ) (إ  ، و ة را 

م ، ق وا    ا   ، وا   ات   ..

و ر ) (م  ابا ..

 ا  ر  ا ، مأط  ا )ء نه ،) ا ا  إ   م 

  دت ة  أن  ،  ١٩٢٨ ) در ل( ام و ا ، ادة ادة

 )ا ( ) م (، و )ا ( )تأ أ (، و د إدة و  

..  وإوم  ،  ارة ماة ن

وم ) (ل  :إم   ن وا ، ك وإ نم نء ،    طا ، 

ا م  ب اداء اور ، او  ه بداء اا  ل  تا  

 درا  ون ة   ) (ر ان ان ار واو  

.. ودات أ  ا اات



١٩

و نأ ا ا ه ا   ..

ا و   أم م ط ،    أم م  ،    تا ا 

..  ءت

.. ن  أاء واس

 ا وم  ءا …

ء و ءن اء   ذاو   ن ) (نء ا  دو 

   ،   ه ا ا ؟ ا ..

ا و الا ،  إ  ر ).. (

ن إم  :إن ا     د ، و  ان زا ّول  ى 

  ا ة وإمت ،  ات     ن ام ات   ه

  ،   ا ءون ، او  لء اؤ كول ون ، ا  

دو ..

 امه أر ،  ن ر  رة و ، ا أز  م  ر  (( وزّوار

..  اه  ا  و ، ط و  (ن(

  ، امه أدم إ ود  أن دون ا و  ال  ء) ( ون

رى ا  ، ء ل أمأط   ا ، وأم  ا ا ، ا و  

  نوا ن وط ا ، و  نا دا ،  )رك( و) مرو .. (و 

) ..اة(

ب وأ  رأ زّوار إ ) ( ر ،  ء أمأ  ..

.. وا أ  و أم أ أ أن أدق  أو
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و اأ  وا   ا ..

 ن ادأ أر ،  رة  ،  وا إ ذ ا ا ، أ أم و أ  

 آ ، و  ا  )رضا (، وا ا   ) (؟  ..

 ا أم  ابا   ..

وا   ا ، و أ   ّو  ا  بر أا ..

وأم ن وا ا  وهوا ، او  ..

 ور ا  ..

ور ا  بوا ، مو أ إ  رئا ، روا  ذج ،  أ م 

أ  تا ..

ا و   ..

) ..( ا ن  ا  م  ، م ا وا)   ن(

و ا مى اّ ا ما ،  م  ،   ا ، و ا ، 

..    ء   أن

اّ أن  أن  ا ات أ ا  زّوار ) (، ت وأنا رس ا ا 

 ا ،  ولاء ول إا ر   ء ّوارا ..

و  أن اأ  ا ما   ا ىأو ا  ..

اوأ أ   ..

  ا  م ت أؤ ؟ ..
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و  ن( أن   ( أّول   د إن و  ءا را ،   

..؟ ارض

  ا إ ا ا )ر  (   ق وال ا  أط  ا 

) ..روزو دث(

        ذات م ا ، ا) م( و  ة  ه) روزو( و

 ١٩٤٧  ،  دوى  ، انوم   ا ر وام ا  ارعخ ا :

.. اء  ا ااة..  اء  ا ااة - 

أن و  أ ا إ  لا ا ،    ، ت  اءا 

ا وا  ا    ، ن ا  ن  ، رو اأ  

.. وار ا ااض  ا  واا ا  ه  ، اال

 وأ ، اء ت ا اى ان  ا ة ما  ان رأى واة  ول

 درة ول    ، إمار دون ار طق د ا ،     أ ق

 ،  ءة ام  الا..

.. وارة ا  ا أن اا  ون

و  عر طا ، و     ات  رات ا ش واوموا ا 

ة ام  الا ف ، اوام ر  راتا و  ءأ  ، أ   

 ،   ة  قا ، وا ا   ا ا و تا 

 ة وا ط ..

و  )ر  (ا ا ،  أن إ ذ ى اا   )روزو (  ا 

  ١٩٤٧  ، ن ق أطة اا ، ت ا   تا  ءا را ، 

 أث   ا اات   ا     ات ه أ وأن
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 -  آماك -  ار ا   ا  ا وا أع  ت و ، را  اء

  ..

و م ) ( ا ، أ ا ا   ، رو   و ، 

 ا ا ا ا أن إ ، ادث ا ا ا   ا وطا

ب أن دون ، ا أو ا  ، ف أو  ..

ا وا ا ء أت أ اا ر ، ا أن  ات وا ا ، 

 ا  ا ، ت وام ا   ١٩٧٢  ات طا أن ا 

 دام  ا أرت ،  ت  و ، ا   ر ؛  ا ن

ات وا ا ا ، و أ  ا ارإ     

..  ا ا  رض ا ن ؛ ادث

وا ا ا ا اا ً  ز اات وا ،   ء  ب ) .. (

ا و   ا ..

و  ١٩٩٤  تم  )أو (ا ، و ت ىإا دة اا  ا لا 

 ا ،  سا د )روزو (وط  ا أن     دا 

،  ور أ   وأر   و ..

و ١٩٩٤ د  د و ا إ أ  أر  م  ا ، و ا 

 ى زا أن ج ا أن إ   دراجا ، و   رةة اا ..

) .. ى( رة

 ، و (( و ،)  ن( ت   ا دا  و ارة ه أن وو

  ا ا ا    اا ، و ن أ اى اا  

.. وده



٢٣

و ا  دة ؟  ان أن ا ) (، ث ا  )ن  (ن  

 ور ، ا ر م (( و ون) روزو ) ا ا   ا ء

..ارض إ (( زوار رت  ر أّول ول  ،  ١٩٧٤  و اد أن  ، اءوس

..    أر   إذن

 رت    ن إ ا  م ب ام ..

..   م أو

ن وأ ابا ،  ا ف أم ترا أ و دا  ك ..

 وراء ا ..

***  
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 رااا  

د 



٢٥

 ا راا  

 د

ام ا ا   ءة ا أ  رما  ة ت  و أ ن ط

  ر د ا    ة  ة  ا  (، رم ن(   أ

  ) دوران  (  ..

ه وأ   دا  ..ا ون م  ن م  .. ه ن اي ا ..

 أن  ه ان أ  ا ن   ا  أن  جو   ١٩٤٤ 

 ن  فا ، وأم   ا  ت م ..

ي وب ا ن   أم  ل  ا  ن    ..هأ  ا أم 

   أن   و ا در  ن اي  وراء ي ن ع د   ن

    ي دا ......

ا !! و م ا  ١٩٠٥ ،  تأ أ ا  ر ا ا ا  أ 

   ..ت و م  ا  راوا  دو  اء ط ون ، وأة  اء

ا ا ا  أوا  ١٩١٦  درا  أط  ا  )م ا ا(

 ذ راودت ا ة أ ن أ ذا رة ا  قطا  د   اص  

.. ن ا ط ار أو..  ان أه

   ث   أ  ادة ا  م  ن  در ا ا   أ ودي

 ةا  ذ ا ا  رت  و ..

.. ا و  ..ا ر  رة  ادة أن  أن ا ا  أراد ر
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و ا    ا  ا  وا ا وا  ..أن ا ة ما   

 ر ار وا أن  ا ا  دة أنا ان واا  ا   ةأن و ا 

   أن اة أ م ل    ا أو اق ط ا ل أن   ادة

.. اد ر     او  ا د ا أن  ث

و ا  تاة اا وا ا ا  ي م و و  ت أن ذا 

 ة   ذا وا    ات جمأو ا ا  ة ي يا  ت رأا 

طورض ا ..

و  أ ١٩٢٧ ج ا ي م  دل م ا ل ا ان  عم  ا  أن 

  عم آ      ءا ا ط  اتا ا دا  م 

ا    ا  ءا    ا ا ..

و و ا ي اه ا   م ا ا ....

 ام وا ار واذ رض ا ل ا ا ج     ا وا

ووا  ..

 ا ا م ت  ا ا  وه ا ظ وا اد وز اي ه وطال

    ءا  رد أم  و  و  د ا  ا  )  

 .. (ك و  دا ا  أن ا ا  يأ      ا ا 

.. ا

وأم م  ر ا أ  ...

 م  ا ١٩٥٤و  ن ا ر  ا  ي دورانره ا ن  

م و  ةوا د ل  ا :

 ا دي    ح  ا   ون أم أوم  ١٩٤٣ أ  ا ن((

 ا ما موا      ..و ذ ا ر ا دةا  د. 

 ارة  أر  رب  أ ا ط ن ام،أ  وء ك ا اة
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   ،   أر  ا اة    ف و  ا م أم اا  ون... 

ا )DE –١٧٣... (

م ن ك نا  م ا  )DE –١٧٣ (و   ةا ا و ن را 

ط   ا  .. اا ، ا ا أ ز   اءا  .. ل ا ي ط ، و أ 

ار   ا   ة د ورأ  ، و  ن،م ك ب دير  

   )DE –١٧٣ .. (   ب ذأن ا أ  وإ دا ا     

 ي أ   ءا ..

 -- أ ا ر   اغي اا  ا  و م ر ا ق لا 

ا  ..و وا اأ ن أم  وأم أ   دت ر ا و  ث .....

..  أ  ا وا  ..ه    ..    ،     اا ال

وا ا  ت    ..ا ا أمم   اب    ل ا 

ا ا اا   ) ))DE –١٧٣ ( -----   ي ة أول   ن ا   

د ي ا ..

  ١٩٥٣ ا    ا   اذم م     دةا اأن ا  

   ا   أ    ا  د ء ة   ر 

... ادي ا ض  ام ال   در  ي ح

و ذ ا ا ا  ا  دل ا ا ا و      

 ار أو ت د ث   أن ر ا ا  و  ا ا    واة

أ    ث    نا ..

 ا  ا  اندور ..

 ا  أن ا   ا م أن ا م ة أ ل ا با ا ما  

 د ات ن     ا ..

 أول إم  ن   ث ..
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 ا ا ف أن   وط اء  رة    ن ا  أم واب

ط ا  ربر...  اأ ي اء اا رل او إم  ...

.. ه ا و أم ن درك

 يا    رةره ا ي ذن ا ف  ةا   د   ي 

أ ....

و ا  أن ا ا  ر م ل ر ا  ..أن ا أ د ح    

 أن ر  د م ت وأم  ل أن ا ء إنإ     ن أن  

وا ..

و  ئ أن ا ا ا ، م ة أ ..

 م إ ..  وا  اي ا إي   وا مق   ي ن وأ

  مز ا     ت ت ورر ، و  ح ا   ره  ..

.. ا وال اة ت وإد

و  ن  أن  ن دوران   ع ا  ة ا ا  د  ١٩٤٣ 

 أ   ..   و    )   (   ءا اوام  

ا دة اا  ل وا  ١٩٤٥   دة ا ا  س  ..

    يا ..

 ب  ٦٦ % ادأ ط ا ا  )DE –١٧٣  (،  ات ا م ل و ةا  

١٩٤٣ م  ١٩٤٥ د و ك ظ   تا ..

: ا   ن ءل و

___ ل أأو ا  ب أن ا  ا دا  لر ا   ةاب وا  

؟ وا  دون ك
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 ذا ا  – و ر ا  وا ا ا ا دات ا   اال وء

– أ  ا ا  ا ..

و ا  ا داتا   ب   )ن ر  (، ات وا  رة ط )DE –

١٧٣ ( ا ا وا..  موأ    و أن إ  ام ن دة ط ر  

ا أم   ا   د   مم  ..

ن ور ا  ا ي اا دات د ا ا اي إ تل ا ة با و 

 ..

و ر رة أا و  )   (، لا ما  ل ، ا ا :

))  ظ م ا ا ن أم  ح  ، نو    ،  أت  

 و    ورم    ودت ،  رؤو ون وم ، ا  ا اات

أ  ب أ  ، وأظ ما   ، مو  م رمأ ،  ا   ، 

 أ   أن أو..  آ     أم ورت ، إه و ن  ،  ف  و ا وراح

 راح)  اد(  وا ، اا زو ي أم أ)  ر(    ، اءت ا اوس   ، ان

  ن ، نرود(  وا  (أ  ا  ت  ، خ و م  وريج أن ا 

  تا ا ، أ أم ،  ت ا   أو ، آ  شأو ، و  وس م  ..

أن ا  هم ك   د اأ ،  ن  بم أن  ن أ  ((.

  ا أ أن  ،  أ ا إت ن وإن ا ا رة أ  ب أول ا ن

ا ا ، ووا ارإ  ث را  ا  ا   تا أي وإا 

ا ..

 ن و ة ب  ا أ  ..

.. اع ا ل ا م اي ة..    رأ  ار   ن م ا

 أ ام ...
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اع ا ن ر ط  و ت  ا ا  ا ا ا و  

.. ار و ا إف  د ار ط ا أن     إء

و ا   تا وا  ..د و نا ا او  ث   ا ظ ا 

 أ    ب دي اا ا  وث  ا  وأن  دا ام  

.. أ ا رة و ، ا ا ات مء

و ا ا  أ ، ا ا   ..وراح إ ا  ر  ..ةو ..

و ر  رةا ..

ر   ا وف اا  )أ(

 ي د ..  أ  ف  ا ا   روا أن  ): ))أ )ل ر و

 ا دا  ا ا ا د أ أن  ا   هرب ا ل ، ا ا 

ا )de -١٧٣ (، ت و   ي ودةد اا  ..اء أل ا ا ،  ل  ء ا 

 ا ااء أو ، ار ات أظ ، ا ب أ  ردي  ن أن   ، ن

     ك م  ا ا..  ا ا  ر  را ا ، ا ل

  ك راح إذ ، أ  ،    ي  د  اة  ن و   ..د

 هرب ا ا ا أن وأظ سما  ا ،    ا )) ..ي ر ،    

م  أ م     ا   أ د  ءدا   ر  

 ر أ     أم  و   ((: -----    ت ا    ا  

  ) د (و  ا نا ا   ا وا   وا ..

   ا ا   ن   ا إم   أ أو    م أ  

او  ن دة ا ا ، إذ أم  ورة أن  ا  ت ا ، ا  

د يا أط   و ، ا أم  ن أن ا  د ي ص   )ا اغ(أو)  اا (

.. آ ا أي أو
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 د  دة ر اوا أ مي و   دات ن..  ا  اأن ا  )( 

    ، ب وأن أ را   رأ  ا ، ود   ل اور 

ا   يا  ا ا  فو ا ق ا اذم و مو  ، ر 

 أ   و ، ن إ ا  رل إا  ا  ،   م وول..  وإب

ا  (( :  أ  أن ج ا ا  ل  ا ا ،   ت 

((    ا اط م  ا وأن ، ا ااغ

و ا    ، ن ب أ  ا ا ، و  أو    ز ور  ءدا 

 دأ  ، أو  ال إ وا ...

..  ا  أن  ن ،  د ن  وا

و     ا ، و ل دا ا ا    ث ..

 ود   ءا ا ت دراوث إ  ا  ..

و ا  ..

 ءوا اأن أ ا  وث  ا إذا ، ا  أ   طو  ، ل 

  ،  مة ا ذا را ، موا ا ، ا و   أن  ،  ا ا ، 

  توا ا ..

  ا   ، ا ا امر  وال ، ا امت   ، ا  ف

..  ،     ة ا ل

ث و ا  ا ،  ء أنا   أو    ا ..

.. دا ظ ي   ي  ، ا  منا ب أن  وا

 ، و ء أا    أن ا م ،   ا ا  )ت رج و  (

  ة ل اة     ا ج ، أ  ا ذ أن ر ،    د

.... إ
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 ، ي   و ،  إ ول    ا  (ر ن(  إم ، اة  ول

.. ا د  وث ت

) أ أت(

 اتا   ف ن م ا أن ا  م ااث ا  ، دوران  دة

ا   ا  د  ءاء أإ ا  ..وإ   ،  رة ا  ، 

    ..،و و  ر ن   أن  مم ، ي راح  ثل ا 

) ا أت(  و ة

مو ا را  ..  ١٩٤٠ م أ م ا ول ا ة ،     ا 

ا   م ،  ٣١  ١٩٤٣ ٣٠ و م ١٩٤٤  ..و م ج ا دة او 

ا ،  ي ةا  ...

أن وا ا  م   ا ا د ،  ل ا ا  ١٨  ١٩٤٣ و 

٣٠ أ  ا م ..

و رة ا  أن أ  أ    ، ردا   ر أن ، م  م 

   ،  ا  يا وا ذوا روإن ، ا    د ر  

.. ا      ،  م ،   ا

وو ار توا ،  ن أن ي    )د(

و ا م ا ،  ما و  ، اد م ا ي ا ةا   ا ..

وام  ا  تأ ي أ ةا ، و  ل م    تا ،  

.. ا اي ا ا

و م  رأم  ة ...

..  ة

و  ......
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أن و أ   ا أيل  أ  ..م  او ا  ، ن  در ةا  ، تو  

.. ١٩٥٥   وء

و ر ا  ا ا ا ا ،  ة ا ن  د ، و  أ  

رأو أ  تا ا ا  ن  ..

و ا ، ن م م أ ، او    ءات اا وات وإن ، او  وج ، 

وام  ةا  ا   ..و ت أواا ،  ا    و  )ام 

: ة اءا  اع م   ل)  رارت

 ))ن أ ف ا  د نو     ١٩٤٠  روا  )ج رودرم (و 

ط  وم  وع  ا لا طوا ا ط، ات اف وا 

 طرم أن م    اوع ذ  ا أم و   ..ا ارات إاف ا دي ، واق

   ن  و  .. ا ء اء   ااء  اوط ا اطق ا اة

 أو ، ا ل ااء  وأ ، اء ن ال   ون  م ث  ا ام ار

    م أ  ..  أا أن إ ، اار    ا دي ا ار   أي

))اد  واا ا إل إت

 ل  ،  ا إ لا  أرت و    ،  اة رارت اور رة

ا أال ، أة ط ا   د ...

!!! ...؟؟؟ آ  ا ا  أم أ ، ا اد  ة وث  ا   ي

  ار ان ول و..  ا   ا  ، ا ل أ  ت إت

 ررت ارا و  ين ا    )لا ( و)  ااا  دا (

رت ورا أ    ا ، م    دث رة وع ، ق  ه  ..

و ، و ا   ا ا ، ا أ ا ا ت اا ا ، ات واا 

ا ا  ، ر ا  ع رترا ، و  اس ا ا  ن 

  ظوف  ا  دوران  وأن   أو د أد أي و ، ا د  ع
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،  و  ذ ا ا ،  ود )م (،     روا )أ ( 

  اي ار أ  أو ا  ا   اي ، ا من   ا اات

 ا ..

 أن ر ، ا  ذوا ، را ود وز ا أن ، م ر ن رأ و ، ا وأدرك

 أ  ا     ، أ م  ..

  ن و ات أوا  د   ا   (ر(  وأر ، وء  اات وت

را أم ا   ادها  ا عا ..

ا ..

  ب  )ر   (يا ا مو ل آ  ا ي ، اا ا ا  لو ا 

.. و)  م خ ة و( و ،) اة اطق( و ،)  دا  ،    ) ارة

 ت رب ا  ١٩٧٣ ، و آ  ار ا  ءا  د ..

دة و ا اء ار ، ا ا أن  ا  ،  ات  ب اوا ..

ب(  و  (ن  ك ه وراءه  رة   ..ة    ب  ه  ي 

 وط  ن ا ر  و ...

و ل ر ب :

)) د م ر   ا ، ت و  ،   أ أن ،  ا  ا 

 م ا ا ا رة ا ، ج و لا طوا ذ را ،  عا 

   أم وأ ، ا ا ل ا وء   ا  ام واا ، ود موي

 ، و  رةا ، ا و  رطا  ، وا ن ا رم   ، او 

 أن و ، اة مق  ج    .. اي ،  ا ا  م أن   دل

 ا  ة أ م ر..  ا ا  و..  آ  أو ، آ ي ا م ااق ا دي

 أماع  ا ات  ا و ، أ  ا أن ا..  اء  ارة وم اي ،

ل اي وا ا ، وأ  ءص اج ام  م ا اذ ا ا ا 
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 ، و ا      ،   با ا ان ،  د أناد وأ ا 

ا دا    ، ت أا وسو  ،  أم  م ا را ، 

  م و.. ))  اج ذ  دا أا أن   ، ا  ا ا ، ا ا ل

،  ب مر و  اا  ا ا )) :وأ م أو ا  اة اا  ي 

ا    ا اأن أ أ  ا ، رك أن أوا   ...ا أ ((

ن وم ب ر  ا ر دة ا   ..و   ا اأ  .. ن(  ا ر  (

، وا  ب ر ا ا أن دون ، ا  تا ا ا أ طا ا  أو 

 ر أو أدم أ   .. أي دون و  ي ي أم وده  ا   د ، وا 

  ارأ و ارأ ..

    .. ث  ك  و ، ا ا   ار أل)  ر ن(  وء

ا ..

و ا  ب أن  )ر   ( ر  ث ة ط  نا ، أن إ ا  د 

   ،  ا ا  ا ، رموا   ، م  ا ..

..  ا أن  ون ء ك وزال

.. ة وم وآون

زاك و ات ا وا ..

   د  ؟!

!؟  م م وذا

!؟  ا ا وذا

 ا أنأ  ف اب  ا ، و  ا ا  ،  ت ا ا ا 

، و   نذا رة اا  ..

.. ١٩٤٣ أ ،  د   أرة
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..  أرة

ا ر .  

....
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ااراا

أ ا 
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 اا راا

 اء ا ..

 أ ا

"ب اا ا  ، دة زا )ر ر (، دون  ،ارإم و  را  ح ةة طوا 

 . "..

م ه  رةا ، ا   اتا ا ا ،  ة )رت دد ( )ار (،  

ما  ، وا م   ذر  ، ق   دة ما ا ، وا   ،  

 )و (و )زام.. (

 م رةء إا ا  أ ز وأأ ا ، را و ا ..

  )دا.. (

 ذ ٥:  ا  ١٩٤٥ د ، ب ام  اتا دة ا )ر ر ( ر ر ، 

ة وة ط  ، ةد و  امف ط ات ا ، مح وا    ، 

.. ان  وا ا اال و ،  اارة ودر

و ما  أت ا روراح ، ا )ر (   ، اتوط  رب  

..  د   وا ة   ث  ، وا امض

:   ل) ر ر  ) ر اا ج  ، وا ا  ..  وة

.. ارض مى أن   ..  ا   م  .. ث   ك -

و  ا انا   ا ، بأ    :
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-  أدرى  ..ا  و  ماه أن ام  ..و    ..ا وا  ..  .

و ل امب ا ا ة ا  ..

 وأ ،  ر  ام ا اب ام  ، ودا ا أع  ،   ذ  وت

ا ءا ، او ا  ،  ء ا ءا ا    رأ   ..

..  ى واد ، اد اب ا  ا ورة أواه ا اات  وأر

وام ا ا )ر ر (ذم بد اا ، و ..

)ر ر (ا ور ..

 ،   أن ا  ام و ..

   ا لا   ؛   ت ا  را  أدم أ  ، أو  ور 

.. ز   أو

 ت ا ،    ب )ر ر.. (

.. نا    ، ا إ  ذا

) دا(  أرة وأت

دا( و (ا   و   ب طا ، و  )دا ( إ )ار ( ، 

و   ر )ا (و   ل٥٤٠ ط ،  د إ )دا.. (

اادث أن وا ءا   )دا ( أ د ب )ر ر (، وإ  ادث  ، 

 ر  ون إا ا ، و  تا  ا ا ، د و تا ا أ 

ن ام  )دا ( أ إ  م ا ،   رأ )  (إ وا ءا ةا  

 ك ..
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و وا )ر ر (، أت ، و ادث ءا رة أإ ، ء أا  ا )ر 

 (ا  ١٤١ ط ا ، ةوا )ت (، ا ا  ر ، ا د ٣٠٩ را ، 

و ا   أ ط ..

و  ١٩٤٨  م ةة ط  ازط )ر (  ا ا ، و  ن طا 

  ادأ ، و و ن راو      ا ..

 ا )ر ( ..

مه و ا ة أ  ؛   )ر  (رةإ ة اوا ،  م آ واردة ر 

 ،  ا  ،  أن ا  و     ا ..

اادث و ءات اا وا   )دا.. (

.. ث     د وا ، ا ا ت وأت

ات و تا ..

 م ول  ا ة راتا ا    )دا (له إن و راتا  أن 

 دوا  ، ة ذات صا ر ،    ب   ا ، و     اتط ..

و اأ   ه إذ ؛ ا أم   ا  ادث ءا ا ، و  ا 

ا  ،  أن اأ   دو  ا ،  د إه و واا ا ..

 ء ت( اب و  . (، لو إم  ط   ذا   رضا ،  دى 

اب إا ة ، اان، وأا ا و أ   ا    ،   ء أا  

ءة إم   ما ، وا ر( اإد  (، ىا   ١٩٤٤  ،   اعوا 

ر أا .

  ر ، ١٩٣٧أ ) ( ءأ ط    ، ن أن إ رة )أط (ا اا 

   وأم ، ر  ق  ا ه  ا ًء وأن ا، وااج  وات ال

..  م ق ا اات و ، ا  ، اط ا  ا اء
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و  ق أى   ا را أم  ا  ر طا  لت أو اأو ، ا ..

ز و لا آ ..

.. ا ) أط )ن أن ال

ا و لا   ل ذوىا ،   ها  ءا ، و ض دار  )دا.. (

 ت أ   عا ..

  م  ل ١٩٧٤ أ ا را ،  وا د )ر ر (ات أنا ا  

رة أ ر( أر (،م  ءا   ..

" م  ..و أم  ءا را.. "

..  أ   ا ا و ،  ار   ا ون

.. آ   ت   اف ت اءات ه ن أن ال

 ه  أو   ا اات   أا و ، ور  اة ه وت أى وة

.. ار اء  اف م إ ن   أ (،  ر ر( إ م ا ارة

ذا و  ا ا   ؟ ا ..

.. ؟ رأوا ذا

 وا ؟ ..

.. ا ذا

 مذ   ، اا ق ا ،ى ، ه  وا ا   ح) ى( ان

 ، اب     ة  أط ،  ة ة    ن أم ووى ، اى

و  رأن و ا  ء وأن ، اا  ء ا ،    ك تت ، او 

ا و ، ور ورا ه رب ا  ،ن مات وا    ط ، و  
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  ء، أ ة واا ا وم  ا وإن ا ا إ ودا  ،هك آو 

..     دة

 ا  ا  ، او ا ن أت ا ، د و   إ ط ..

 ىا  ا ؟ إذن ..

 ، ا ا  ا  ا وأوف أال  أا ا وإن ، ل د) ى( ان د إن

ء و  را ا أ إ ر آ ،   دا ، وا  ا ا ..

زال و  )دا (  ضا ..

  اتا ، وا ..

  ا ..

أ و ا ..

***
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 رااا  

ار اا 
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 ا راا  

 ارأ ا

 ىإ  م ،   ١٩٦٦  ،  ا )م (، ة دا  صا ،  

  اه ، وأ ة ور ،   ء أا  -  و ت -  ا  ا ، 

ور    ، راح )ق) م  ت ، أن دون  ةأ  ،ءا ا 

  ا ،  ) ( ،   ن ز ) (  وفظ   

 ور  ذا وا ، م ات  راح و(، (    أ ُ  ،) اد(

: ل و ،  اور اء  مو ، ء

 -  أدرى  ه  ، ا و  أر .

ء وأل ا ،  ) (و )اد (،  م ا ،  ا ) (ر 

  )م (،  ا ،   أن  ز لا   را ..

و  ث ا ؟ ..

   ث أن ؟ ..

 أ  ا ا ا ا ا )د ن (، و وا  ء أ  ق 

 ة   و ول و  ١٩٦٨  ، ف ار اا    ، ات

، وإ أط  ا طا أو ، ا )ا.. (

وا أن ا   ا  ة ء اق ا ،ا وا ا ذ 

ا ،  ن   ، ة زا    ،    ه را ..

   ١٨٦٢  ، و ام ن م ا  لد ا رأس ا دا ، أ 

 وف م ،  )ز.  ف) (F.Myrs (  م ، وام    ربا 
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 ا ا  ا إ ج أن  ، ه  أ  ا ، اة وارات

)ا) (Telepathy (، ر أن دون أن  ا  ل أل وأط   را ، 

وأم ور و أ  ن   ا إط ا ،    أو ، وا    - 

..اة ه م أو إت   -  أو ت

و ) (،  ل اا ا ،  )طا  (، ل أوام را ،   

إ أو - آ دون -  آ اا و د ..

.. ا    ،) ار اءة( ظة ط  أو

و ا    رة أظ )طا   (،  ل ، و أط  ل ءء ادوا ، 

رب أن إدة اا   أ إ   ١٩٢١  ،     ء  )وم (

 ط  ربات اوا ، ار ام   ، ا  د  ،ءا ور 

ا ا  ..

و أن ا  ةا  ء دا إ ط م ،  أن  ا  س 

 اى ،)  ز( ام ا  أ  و ، وإار د  ا ا  أو ،

 ا ا   ،  و تد إة وا ، ل و  " :إم   

 ا  دو  ا ا ،رات ج اى  ، او ا ات

 ا دون  أن   ، ا ارات ه  و ، ا ء و ، واب

ك إب( اا(،    إ  .. "

أ ء أا  ا لا ، ب.ج( و.ل) را : "رة ا  عم  ا موا ، 

ا  وح ءرواح ا ىا ، وا  ور  دل أو أ "، ا و 

 أن  ا ،   اء  ر ا وا ،  أو  و  أ ، و اأى

)را (  رب أول رو  ةا ،  ا  ١٩٣٤   )كد (أ 

ا ، ف  )رأوراق ا ا (، ول و ض ، اا رة ا  طا 

ج ، اا   أوراق   ،   ا ..



٤٦

و و ا را  ، و    ال ، ا جا  ة ورأو ، وا 

 ،  ) وا إ  ( ل أج اا  وراقا ا  )وا إ  فآ 

و و ا ،) وو  ا   ..

و  أ   ده و ةا ، ر   دار اق ا ا ا  ظ 

 ، ى وا ) س (، ىا و  ١٩١١  ، وظ  ب دى ،  ام 

 رأ   ة   ١٩٤١  .

 ذ ن ا ) (ون هوا  ءء ط  أر اط ،  ز  ، و  ا 

،اا و م إ ا   ،  ا   ١٩٤١  ،   ر ، إو  أن  

.. م ا  ، أ  ا  ا در وأن ،

ن و   لوج اوا ..

  ) (، و   ا  ا أم  ا   و أم  إن  

  ..أى   ..  إ رأ  ات ااث واوا ، ا  ا ا  ..

دا ن أو ام أو م ..

.. اا  ب ُب ا ود

  ر أم  أ   ..

 ا    ةا   ..

وا  ةس( ظ (ول ، أمة و  را إدارة ا )ردما (  

   ون  ،  ١٩٥١ ) إا( إ) س ( ا  ، ط ق  ز

 ض ءا ة ان( ا (، و ما  ة ت  ،أور و  

 ة راام ا ..
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و ا  ا   ) (اف أو  وا ا ، ول و  وا ،  واأم 

 ، رد اه و ا ،  ،و  أن ا )رم -  - اوم (ا م  

أ ا  )(،    ا  " : وا    ةظ  "و 

  ،  أدى  ) س (إ طإ ا   ةا ..

و و أن ا  إط ا ا ..

..  أ وا

  ا اار أن ا  ، ود   إم  :ن اة ه د اا إن

  وت ، وأم   ك ن آ  ار أأ ،   ر ، ة وا ، 

  اتا  ،  ظت ا  ، و  ورة   ظ  ، 

 أو ،  درج دا مم أو ، اا  اى ، ا ا  اى ا أن اض

  ا أار  ار اءة  ارة   ، ذ  ا و ، ار ة ق

 و أن ودون  ا  ) م (، ل أو و  )أر .. (

  دى به أ رةة ان ، ا   ،  ار  ص اا 

" .. أار  " :ل  أا  ن ،

 و رةا  أو  ،  رئ ما ، و    م ا  ءة ، اوأ 

.. ود   درا  ون ،  ا م إم  ، واب اق ات

رئ ور ا نا أم  ما ا اا  ءا ،  ون أة ا 

 .

ا و   ..

اا أم     -  ةا را   -  أن  أو  ده و ةا ،  

ط ،  دا اا د  نا إ  أ ،   دا ،   أو 



٤٨

 و اة، د ان إ ،   و ، اون إ     أو ، رض

 ا أ أ ، و    ذ ا  ىا ..

 أ  ه ة؟ ا ..

 ا  ا ا وا ى ، واا  إ ا ،  ه ة اتاا 

 نا ا ، اء أن إة أ  ى اا  زا   ، زال و ذ ا 

  وى  أى( أوت وة رط ا ا  ا وزم  اى ، اوى اى

.. اء أ ة  ( ا وزن

ن وا  م ، أ ن ، وأ  ا ا وا ا ،  ز   

 ار ، وآ  ،   ن  ا  ا ، ى واا ا ..

ء درس وا     ا ا ، او وظ  ء ،  ا  ،  

أ ا  ة ، و ى اا وا ا ، ا ء إ   وظ 

    -  و م -  ا ن ا ان ( ام وظ    ووا ، اول

..(

 ،  ن وراا ا، ارب امت  ت وا ، اء س اى وأر

 ا ا ا إن  ، وا م  ا  أن دون ، واة اك  ون

   ، زام  م  ة ات ،  ا ا  أن دون ، آد  

ذ  ب وظا ا ، أو   ا  ..

ة و ءا ..

ال وا ..

 ا ا   لرل اى واط؟ ا ..

ت و ابا  ..



٤٩

و  ن ؛ تة إق ظ م ،  طا ن ، ا و ا ن ؛ ءون ا 

دو  إ  ، و ، وو  ا و ، و … و ، و … أن وإ    

  

ذ ا )ا (،  ددل م ر أ ءا ، د ا ةا  :  

" أن  ا  و ات ، ا ده و اا ، ده و    

 أن دون ،   ،   م إت و   ه   من  ،   ادة

   اوا "..أن وإ  ةظ )اف) ا ، مد ر ما ،  ن 

   ن  رةن ، او   رمأ ..

ار وأ ا ..
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 راادا  

اا 
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 دا راا  

درا  ر روق م ل ع 

) اا(



٥٢

..ا أول -  ١

 ذ  و(، ر ارد( ام ار   أ ا ،ى  ا ااء ات* 

 إ د ا ا   ار، ا أ   و وو  ، ام اى ا ،قا

أ ،ودرا   ة ك أ اا اا..

 فا  و ذرو، ار  ا    ا، ان  ام ا  ا ن

ا ،ا ا   ما ) ن(،     )وادةط(،   ١٨٧١،   

)ر(، ل ب )(،  م ى اده ا )دس(،   ةا )ذةا(، و 

)آر مإ(، ىا   ا  )(،  ١٩٠٠،  رة أنروس أا   د ل 

..

 ر  أء وا ا اة، ا ء  إ  ا م ( ر ارد( ون

 أ ة طال  ، اى واق ا، وال اارة،    ذ  ،وف اف،

،زاره ط  ل  ردن( ارم (ة ،ةوا   ،اب دو  ه إ ما 

،ا   أ    را ا..

 ء  ا ١٩٢٣..

 ذ ،ا  )ارد ر (  ن   الط ا..

)..آن  ت( ا ا ة

  )ر (أ  أو ،را ن إذ   )(،   ؛١٨٩٠   ،را ور طا 

ا وا..

و  ا ل أ؛ أو إذ م  ة   ك، وادىا   ا ،ا وأ 

  )..ط  ا ف ات ( ا  ار
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و ا  ،ا  ام )ر..(

ام   ، زو ا رآ  ة )ت  نآ(، و ى اا    ،ن  

ق أمأ إ ردا )نرم(؛   ،را   ام     اه ة داا..

  ،رةا ا  ام وا ط..

   ، ات ى: " ل اة، أاب أ  رة و  ، و رة

 ا.."

أ ا )ر (،رة ،و و..

إ أم   ف  اأ..

،و ام ،ت اة و )ارد ر (روة، إا   ا  را..

و   رد ان( ارم..(

ل ورد وا ،ى اا ا  دةا ،ةن راح وان ا  نا .

ت و ،ا تر ظ ،رانا ،اوا وا ..وا..

 امن ن ، وم ا أو ، ا م، ا ا  ا ،ن ز اى اى

 ا دو     ،رآ   ..  

و  )ر(، م ) ( زا   ، و وز أ    ،ا    نما..

 ار   واة،  و (رمن( أو) ر ) ور امن،  ا ا ر  ا،

  ةا ..  طأ ا ، وا أر ،    ةدة اوا..

،و   )ر (،ا و     رة آ )ت  نآ (إ )ن(، و  را 

ا ..

و  رةا ا..
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"..ا     تا ى"

  أو ا ،ب  ، ى  ،  د ا، إ ارة  أن ا  ون

ا ،ا  ران أ ة ك أ اا..

  ث  ا ..

   ه ا ، نأ و  ردن( ارم (ةره، زأو ام  ارة م   

..ا أء ا  ذ ا ح ا ،ا

و   ،أ رد أا ما   ،ر ر در ار إ  ،نا 

ود اخ إا ال واط ،ا خ و م   ،ن اك و ان ا ،  

..ا  اى اه ودم أ ،ة  م ، م ءوا أن

..١٩٢٣  أ ، ا  اوح، أ أن    وا ،م ارد وا ا ،ة وة

ت و ،ردا  نر ، دا  ا  ،رةا ا  ة نا ،ا 

  )..رمن( ت و  ون و   ،ون واما

و ، ظ ذ ا ،ى اا  رق أ ،موأذ و  ..

 ) اا..(

ث و ،دو   ة    ،ة ام ا  ، وراح ا ،ددوم 

،مو ،مو مو..

ث و ،أ ن، اما   رضة و..

    ، ا واار، اا  ا  ك    ،ا اا أن أوا اون

  ا أن إذن ا وراء  ،    م ،ر  ن و ا   

..ة أ ف

 أ دد أن ا  وأم ،اة  أن  واة،  رة   أم  أوا وارن

..و (     ر ارد(  ل أن د ا،
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ء و ،ءو ارد( و ر (،م    ،تا و ا ،ا أم  و  

اأ  م  ؛اا م  ، وا ات ا ،اتأن دون ا  وه وا..

ا أن وا   ،اأ  ت وأن ،تت اب وا  ،و را    

 ،رم    م   ،ة أو  ،ة  ة )ت  نآ..(

و   ١٩٢٩، ن د  وا ا ، ب  ،وا ا و ر..

و ا ،م و  ، أ ن( زورم (أم أ    ،اا ق و أن ا 

  ،ءا  و م..

..أا ان ّ ،   ر  و ،ا ا   أن ا  ون

 أن  ،عا أ ن زورم ( ا ،م ا أ  ؛زو ى ورا 

 ار  ا  ، أ  ر ا ، اة أم  أن  ،  وخ

،ا   ةا..

ر  اا..

..اا و.. اا  ى ا، وو   ك   ط، وة

..اا  ل  ور  ، أ و وروات، ودرات، ، ااق  وظت

و   ا، ب ظ    ة ة ..

 ان  ن ا  ك م  ،)آن  ت( ة   أ  اا  إن:  ل ة

 ا..

و ار     ا..

..أ ر أو

 قطا.  
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٢  -  ا..

  )(،  ام ا وأء ، ار ر ود ،١٧٩٩  ء  دا ،ح ذات* 

  ان ف أ ا،   ار، ء ه ا،) ر     )م ى

..اطق

 ،ى اا اأط  ا ) ى ،)روا   دة ،زن ا ى ت ث ت ..

مما ،ا أو وا ،طا ووا..

 مش د   ، او ،م ،  أم إ ا ،ا ا ا ا ود

،  ءج ا أو ا  ، ا أن دون   ،زأو ر  ، ى ل 

 الا ..و   ) ر(، ن وأن ا ا ،مما   أ ود  

،طدة اا  و آ ..

..م  ود أ  أ  او، ا أن ،ا ب  ، ا ون

و ا  أن ل وا م  ،  ذ ،ا رم  أ ،  ن وا  

  اة  ال، وو م ،  ر  ث واى ، ا م  و ان،

 ،له ار، وا  رط ا إ )أورو (، م ،ء وا ، وا ، 

ون و أ  ،درةم  ارأ او ا ،وا      ا   ر 

) (،ا ،او و، اروأ ،ا ا   ا ،ا إ ،   ه..

 دو و وا   ،ن ا، ذ(،  (   م اى ،)مت من( ون

 أن  ه ف ،ا   ،تا  رع  ا إ )ر(،   ،درا 

 ىاء أك ا..

و  و ،ما ء أا   ،ا وو    ت ،شوم  ان، رار 

…و ون، ون،
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..أ ون

   اأ ، ا أو  ا  اا..

 أ  ن   أ أ ا ..!!أ ،ا ر، أا أ  ،أو أ أ..

 او، ا  و ،     اء     ا و وات، وات

و ارأ..

 ء )ن..(

 وا أظ، م  ام، ارة ا ا ان، ءا  (ن اما ن( ن

 ة ) ر(، و   أن   ف ، ا  ا ارا ، ن غ  

 ، ،و ار وأ ا ،وا ا  ا   لاط  ةم ،  

..ا ا  ا ارات،   ا  ،رة

أ و )ن (، و  دا وا  ،ه غو  ، وراح  ر، ا   

..ا  إ ده أن  ، طف

، ف و ا،  )ن (د أن ءك، أا  ا مما ،طوا  

  د ،اطا  ا ،وا ا  ا  ا أن اطى ا ء داأ 

..اك

و ، ن( ام..(  

و ، د ءك، أا  ا ،وا ،و و ،و وام  إ  ا..

ى وإ  ، و  ١٩١٦،  )ن (إ ف أ ،نا   را روا ،ا 

ز ور ا وا..

ر وأم ا   اا..

و دم اا..
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و  ،و ن( أ (ء أ ،ه و   ما وا  ،ه طوأ  ةا 

  ،م لو إ أ    ،او ا…

..ا و  ت وة،

  ،ة ب ودونأ ،وا ن( أ ( ،ر و ، ى وراح ،و   

 أن  ، ر   وى و ةا..

،دو م   اا ..وام اا..

 ت( ة ف ا اا  ،ر  ث اى اب، ذ  وى  ،١٩٣٢  ا ن

 نآ.(

و  با  أ  رآ  ا ،ا وإ   إ   أ  ا..

دور( إ رز(، ذأ  ا ،ا و ض أ  ،ا  أ اا..

رزا..

 ق ا ا، اودة  رد اة،   ط ،ا (  رز دور( أن اب ول

..و مط و  ، ا و أد ، و ا، أد

   ..

و  ،اتت ا  رز( ذ (ة ..

!..ا؟    )ارز )أت  ى

و  ال، إا  )رز (إ أ   ل اه ، إذ ام   ا ا 

  ظوف  ا واار ،ل ا  وات اا، اا وات إ ض،

..ا طال ا ه  ض



٥٩

،أ   ر  ،ا و  ك ت ،  ظوا ، ا ن  أن ا 

  ى وأن واء، ا أل أء اب،   ار  ا اوات،  (رز( ع

ر..

..أ  وا و  وا، وااج اا ،ر م   ا ون

و  رب )دور رز (إ  ، إذ أ  أن ا اا أ )رزا(،  

.. دا ا اان   و  ا، آف

ة، و أن و  )رز (ر ر ،و أ  ..

   ،أو ا أ  و ىأ..

و ،ا ا    أو  ، رز( راح (،ى خى واوده ووس و ، 

 را، أ اى ذ   اة، إ دت  مو  ت وا ،  ا اوات، ل

و ، و…

   ا ا، ا  ه،  وا ا   و ،١٨٦٢ (، رز دور( وت

 ،اأ   ا..

ه و ،ا  ول با ات و  أو ،  بن( أ (أو )رز(، ر م 

 و  ة  ،اا   ا ..

ا و ن دأب ،ا   ا ،ا  ة وأنا ت م ا ،ةو  و 

  ارا ،طوا و ا ض واوا..

  إ ا ات ت  أى،  ة اب ذ أ ر، أو  د أ ودون

،اا رت ا  ول اا  نا ا..

 )س  (،ا مأن اد  اا  ،ردط وأ   م، د إ  لا 

،را ا ام  ،وا     ا ، و رأ ر )و..(

س وأا  ،وا  ه ا ،روا او  ،ة   إ  ، او 

..و م  ، ه اا   ون
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..ااق   ب ظ وة،

        ..  رأ ااز   ،ب

و ا.  
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٣ - م..

 *  ١٩٨٥، و أ  ،ا ا وت( ارد رو(، ا   ،قا 

اا ا )ةو ،)أص ا   ١٣ أ ،   ،ل ا وع ا 

  ،    و  ..

م اا )دة) أو نم آ ،    ص  ، و إط ط ، 

ت إ  اا  ،  ق أا..

ا و ،ة   ا )أر(، راح وا )رد ( ات ،رق ا ا 

،طا  او  ،أن دون ا    أدم أ   ..

 ،ة أ )أر (   را ا..

  ام   م ، وأ روا، روا ا أن   أم إ اا ، وا   ر

 )رد ( ، و  سا  ب  ر  لر  ةا..

..ا  ا  أا  ) أر )ن ا

وا، أم    د..

 م أ  ،ر  را ا ..

م )م..(

  أ أم إذ ا، وء  ر  ر طة    ، م ه) م(و

 ا  ، ٩٤ و ، ٨٨٢ ط و ط، ٥٢٣١٠ وزم  إذ ر ، ا ، رب

 أن ن ار  عار   أ  ط..

 ،ن ا  ردا..
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و  )م (، وإ أ إ ا طا ،أ وا    بر  ، 

 وات اة، وامت اة، ا وت ا، ا ات ذات او، در  وات

ا…

و  نا   )م(،  ر ءر اوا  ؛ أ ز و ،ر ا 

  ،ا   ط إا ا.

و ا  ١٩١٢ أ،  ا  ،ا ر )م (وا  ،ا وأ  

ا  ،   ف اس، آا  ء ر )ن ( )اإ(،  د 

،و ا ا ،ر اموا ، ةو ام ،وا و  ة ءل اور 

،ا و  ت  ى ،را ما وا..

وام )م..(

ام  ب ،ا  ء، زو و ،ُ  ل ،ور أن   ةا ،وا  

.. أن   م، ار أن

و   رة ،ة ، ،ورة ء..

 اا   ،أ و أر أ   ء ،ر و  ، ار ا )م (

 ى ،  ر ،أ  ه ،ا   ه م و ور..

و ا  أن ردة، اا م    ل أى  ب ،   ،اءأ أن إ 

..و إاءات أ ذ    ،   اه

ر واا  ،  أت )م (ا  ر م أم !..!

..اق

.. وق.. ق) م( را ود،    وااب ا  ، و  ، ة ا وطال

..وق

و  ١٥ ١٩١٢ أ، ا )م (،  ع ا طا..
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   ،  ا أ مه   ال،ا  ل ى اا، و   م أ  ون

روا    ق أ   را..

 ،د رأ ا  ، ن أن إ  ن ا    ،م ده ارو 

)..م  )ق و ق    ق أن  ر  ،اث

  ت وا  ن ،ا  ع )م(، ن ل نون ا نو  أ ، 

ن و   ،أو ا م إ ى، وظأ  و   ،أو روا  ..

 أن  ،ا ام ن وت ،ون او ، و…

اوا أم   قأ  اوا   ،ا  وأ    لا ،وا  وأم 

  أن ا ا أةا   ،ا  ) (ما..

 أن اأ    ت ذا ا ،  را   )م(، و  ن   

..

أن إ ى ا ى ، ى  رة ا  ،اا و   ت  أو ، 

 أم   ات ا ،اوا ا ا ا..

و  ال وت( ارد رو(   ت ه، ا ءت إ  ، إذ أم   

 وإ ، اه ة   و اى، اء ات  ار ذا ا     وده،

 ود    م اط، ا ع (، م ) ا ا ،ات أن إ أر

..  ون و ، ، اء، ات واء

  واء ا ، و ا   ،ن ت  ( ،رد( او واب

، ه وا ،ا ور  كا أ..

..آ  ك أن أو

 ، أى واء  وات، ا اة  ت  ا، ا   ار  ان ر

 را  دا..
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 ، ا ء وا ا، ات اع  ا اء ر أ إن: ل  ، وك

 أن    )ركم (،ر ام م ن م ، ،   )م..(

و  د ..

     ا ا ا..

 ا ،أم و ا  رام ،ا ف وآ ت، اواوا وأ ا، وا ا 

..ا  ا و ،  ر  أو واة، د    أم إ ، دارت

  ث   ر ت د ،تا    ا  ل ا  را ما..

موا ..

 أن اأ  ث  أ ،  ا  را ،موأو ا ،ممأو ا ،رأو ا  

..ام ر ا ار .. ا) أ ) ام ،رات

ا و  را ما..

ا ا )وم (، ب ،ا   ،را   ،انا رات وام  ،ةدون و 

..وه  أن

 ء إ )(، أو  ر ،اا ة وم ل )نآ ( )ا(، وام   ع ،ا 

 واوات، ،ا واج وا، ا، وا  )(،   ،  ط أ وأى

وا..

 ،ة أ ض ذا ،ى اب اأ  ء ،رت ا   ، ن، وأا 

ردوس، وطا   ،  ء ا  ،د  ١٨٢٣، و   ا روا  

  ..ه

م ا..

وم ا..
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 وا امه ا ب  ا، اا  أ    دو ، ات ت ون

وا ما ) جمم(، ىج وا إ    اا..

 ..

  .ة وول

***  
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..ا وث  -٤

 * اتا ا، د اد   ) اا(، م  ت، اراوا ا ،  

  ت، ورا ا ار   رآ ،م وا  ا ، مو   

 ،  دة ة..

 ء ب وا ام ) جم..(

     اأة؛ ة وو ،)اا (   ،  ) مج( وب

،  ل  تا ،ا ءا  ،ءا وو ت إا وا..

و ج( ام (ا   ت،ا ا أ ) اا(،  ه، وم   ط 

  ،ا ا أ   ،تا أدت وا ن إا ،وا  تا  ..

و ، و ا ما م..

ج( ومم (  اا  تا ، و  م   ،و إ  ..

  وأ  أو  ،زات اص، و  و اا  ،ى أن  اول ال

 اى ،ا  ل  د  ،ا وإن ا  ، دو أا ا ا، ار  ال،

..ا   اء، ء  ر

و و م ا ،مأن ا ا  واا م  ة ا ،ءا أ  ،ا و 

 ا ك، ا  ب   ل  م أو م ..

ور م  ا أ ا  ،ع اوأ ، أن إ ا  ت ،  فآ ا  

،ا ،و و  ،الك ا أ  ءد    ا ،ما و ،ا  أ 

  ة ،ات   ، ،نو و..

   ا أن إذ  ، مرك  ، ا   أن إ او   ،و  وال

ط ،  اتا ة، اا وأ  ا  أ ،ا و   ،  ك إم 

ا  ث ،ا   تم أ   ا  ا..



٦٧

و ا أ..

  وارد، ا ال  ا ال أن و ان،   و ة، زا  ا واف

إ ا ا را..

ج( وم (م   ت نا ،و ا أن  ا ا ،أو ا  ةأ او 

،ا ا   ،ازا رأ  ..

و مد  م ط  لل، اوا و  ل إا ،مب اوا إ ا..

..اوت

و مض ا ن أم ك وس ،   أ  ك اا..

!!.. رة  وره  أم أو  ،ة  أ، ا ا أو ا، ان  د وس

وس وذا  د إأ   ،ى او  د ،وأم   ة ،م ا  

 و.. آ إ    ا ا ، وة ، ا  و ات،و ات

 ان  ار ، ا  ا ، امن ب مط، اض اوس ذ أ

وا..

 وس ظر  و ،  إ ،وا  و ، و  اة ه وال

..ار  أا أ أن  ، ط ات اد   اى ،)از(

 ة أن وسه ا   ا ،ن، اوا ،ة واوا أ..

و    ءطا   ،ضا     ثا ا  رت إ ا ،ا 

  ه تا ،ب اوا ط اوأ..

د و  ا ال إل اوا..

 ،ام و م اال ا! ا؟ وا ا اف  ، اوس ذ   ذا

وم ، ،ر ،و و..
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  إ م..

أ ،  ل إا ،ا  ج( مم ..(

 ا إم أن و و ا، ا و   أدرى و ة، و ، ا وال

..اود  وز ن

 ،لا  أن  ) اا ( ذرى، إ ظ م دا  كف ا ،ا 

  و   ..

ور  لا   ،ا اض وأ ا ن، وات واوا  ف، ما   

أ   ءطا اا   ،تا و  ،ا إ أم  ل أا ، و 

أ     ..

..اطق  ل  أ وا.. ا طت د   م اا أن ال

  ا أم  ا اب إ راام ، وأن ا  اأدر أم   ابدى، اوأن ا 

 ات      أو ، ءل ،ور  ء أه ا ، ن أن دون 

 ،ثت، أودرا ؟ ووو..!

و ا أن ا  ث ،د ودون و ، وأن  ،ادا اا   ،ا م 

   أم  ا  ا ، وا ، ب وذا ااد، ه ذ  ،  اد

!..ا؟ ف

 ذا تا  فا ،ا و ا  ف؟ اا ! ا  أن دم إ م 

..ا و و(، ،مج  )و اا ،    واة

دم إ أم  دو   ) اا..!(

ر م ك ادث ،ة    م  ،را  أز ا  در ا ،ا إ 

  أى إع  درة  و وا، اب ل  أر ، ود   ا أن

  أو ..
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،و  أن أ   ،اتا ا ، ،ةة و ) اه،) ا وا   د 

،أو ا   تا ..

وأ   ،  ا ،نا  أن أ   ،ةرب ات و ز ،و  ى اا 

ار ا ،  ة أول ظ  ا..

.. (ر ارد(

  سا   ه، ادو  )ر (د   ت،ا ت وأ ،اتا 

 د  أول أم  ا، ادت   أم و اة،  اوات، ات  واك

  أن  أاض، أ  و ا   ،ا ، ر  أول أو ،)آن  ت( ة

..

 ،أو أ ، ن، أو أو ..

ش و )ر (  ١٩٣٩،   ،ة أن ودون م ى  اضا ا   ،ا 

 ت  د  ،ا و ا رهره إمة وا ) اا..(

و ا أن وا اأ   إ..

 ر دة وأ ا، أء   اس، ات  وت، أر    ة،ا ن ا

،را وو و ت ،ت، اوات، واراوا وأ ا..

 أو أ  وروات وات، وت وس  اع  و وا، ا ب  أ وا

.. أس

..ادة   ز  ، ء ا م ر أو

 اا.

  ا  
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مب اا  

  

  

  

  

  

   ة
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وا ا  

ا  
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  ا

ام   ،ر  ذ ا ،ي اا    ،ا و  

  و    و  ، ت

 وآ أ  ا ات،  واة     ،ن

و  ه ة أول     

ة أول و   ا ا

 ا ن و  ء، دم  أن    ه ة، م   ، ،ن

 م و  اء

و ،  :

ي؟ إ و  إ أ  ذا ما أ  ذا

   ر ،ه  أ ما  أ  .. ار ا رة إم ،د ء أو 

،    أن ام ة إ ، م  اءا

ن و ا 

 مج أم ار  أدرك وإن    ،ة، أى وأء طة، وآت ، ط ك ن

 ،    تة اا ا م

وو  ،ا ن ك ر

ي ر  ، و ه   ةا ..و ،ق ذ    وا  

و ،ا  أن   ا ،ر     ،ة او ا  ة ور

 دوى  رما ..
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  أ  ة،ار   اء، ات  أن  ، أذم  دد ، امر

ان إ ا ود ء،

: أن    ا ، ا، ذا ر، دا  ظ وان،

  ؟؟  ا

ا ، دررة، وا و أ  ،  م ،ةا  ا إ  ر 

،وز ت و  ءأ ، م  اا  إ

و أ  ب ام  ةا

ر، و  ه 

م ة اا ،ا و   ء  ،كوا   ر ، و 

    و  ، ب  ،  وا ار

 تما م 

ار إمت وات

 نن إ ح ا ا ا 

،و   ،ةأ ا ر ور

   رام  

و ا  م ، ا  اة ور ر ن

*******

  

   لما  أ :
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هر ..  د ا  ،ا و  ..   هم  ل أا ا ..

 ة ام  و ة.. ا   ه ءا  ،ي  

 ا ،ة  ا اء،    أع و وامر، امل   ه ن

وام إ   ةا

و ، راح   ةا ا  

امت و.. وات ار،  أ

ره وام أ وأ

م رح أن دون ا ب ن

: أم  ا، ا ا  وا

و .. ق ق وا  ث  ..ة إم

 ة اة ا ،ا و  إ رة إ  ،رت و   إ  

، ءل  ا ، و

   و م ، و وة،

رة، وأأ ا وف  رة ل : أ ما وفا  ، اء وا  

اة   ه،

*******
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إم  …  

ا إم  و  

ه، ار ة وأا ،م وراح   لام

  ا اأ أن ا ءا  ،و  و م ه ةث ا  أ   

و 

 ة ام ر إى أآ

 ة وا م م ،وف  ا   ةا

  إذن

.. أو

 ف ا نا..

 وأ م، اة أ أن    وات، ات ا أ و ودة، ظ ت  راح

 و  وا وا ا  ،ه

إم  ام..

..ا ل ا

وا ف إم  ر و

ا  ،م  أ و

ق أول إم  ،ف ا ر و 

:   ول ، ال
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 ف  إذن ا..

  و   ..     ات

و ا ،أ ا   ا

ا ة  أه   ا ، وا ن

ة  ر ة، وول

 م ..

و ..

ورا ...

و  ور واة،     أا ، وطال

 ىا ذ ا   ةا

وأ أ   وأ ااه

ة وا

   ،  ن     ،مأ 

ؤو  ،دة و     

 م وات

ت إم ام وو

و  ود ..  

*******
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وا اأة    أ ا

 ا، ا   ف ت ا ، اره وإ اة، ر د ن ، وذات

د ا  :

 ..كأر ..  رةا ا

أط   و :

  .. ت نا

  ا :

  أرك

  ة ،ىوزاد آ   رةا أ وأ  ف

ا ارة  ظت وة،

و :

  اس

ارة ا  أن  وول

و اث ا

وأظ  ء  

*******  
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 ر  ظ  ،ا د وا و  آ ،ي ر  ه ، ول ك، أن أو 

 ه   ،ا و   ا 

   اره، إ ل:

    ،را أ   ال   ةا

م ا ، ي ان أدرك وث ا  ص، طول اح ان و  آ او، 

و   ،ا    ت  ل :

و  ن؟ا

: ل و ،  ط ت  ا

إم ا     ،   أو ا ا

    :

و  ؟ إم

أ ا  ارة :

إم  ،     ..

را أم      ،ا  ه ا

: خ

و  ..أ وأ ..أم ا

و  ه  وز أ

  أ ..

..    أو

.. ا وت

اب واا ..
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و   :

أ  ا اا باه.. ار .. ت، أا  ابا وا

    ،ا  أم   أ

 ج  وا

 ..  ابا  

 هو  ا

ن أ  ىأ  ابا

ت   ن

س  أ وامرت

   ا..

ا  أن  ا ت

ة  أ  دد ا، وة

  أ..  

  أ..

ه وظ دد، ا اب، وال اط   ىأ

و ..

 ا 



٨٠

ما ا  

ا



٨١

ا
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١- ا....  

  ، و  أ ذ اق ا  ،دق ت اط وافدوت أاق را

 وا ، اة(ما(   ،ءطوا طل ار  قا  وام ،

و ،ل:

... ء  وااباإم ن.. اا ه اات  ... رو أ ادة-

أر.

 ار ات"أ "دة إ  ل ا و ،اق أو إا  ،فرات ا

أ ،زا ا   ،ا ات ا  ،و   ءا:

!أ ا؟-

  اا إ ر اأ ،:

...إ  مه-

 ط"ت " ة :

 ن  ا ، ! ا   هإم ون!    ر؟! مه؟

 ؟وا!

 ه حو ،  و ،أ ا :

- أط ا   رأ وم ، نا   ،ا ا  ،را 

،أن ا، و ك اأن م ا  نو.....

 ط"ت "ة :

-و....

 ،  خ ام ا ،ومق اا ا   ن ا ،ا  اا

 أن إ ،"ت "و ، ا   ام  ،ا ا  ن

،  ة   قل ا   "ت "  ل:

-م يا ؟!

 ة، و ا ار:

....واء م ق  ء،-

 ط :

-دء اإ  ،ر   ا وإ
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 و ،ا و ا:

....وإم  أ ا ،! ره-

ل ا، ون ط رة ر  ه، و  إ ر، ا اما ون

ا  ا  ل   ،ة:

-؟وأا!

 م ،ا م  ة ب إ  ر ات"أ "و ،  :

ء،  م  ون   ! أن م، و  ا ا  ا؟-

....، و

 ، ا ات  ، اة، و   ن  ر، و  ب

،آ  ه وا م  ا ،ا  ق و ، ة ه  تو

 يا ،ةا  إ ، ....

زا  ور ،ا   ي ر  م و ،ا اء إان، وا ،ذ

....و

    اوإ ....و    ...أو رأس...

  ة ا  ا ا، أ  ا ا،      رأ ى ء

...  م اأس

  ،     اات  ت ا ا "ت"و ا  أن 

او   ،، ا   ااث،  أق ا ،ر ، إ أم م اة

  ....اا ه
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   ،  ا  ،دة  ا  ا:

...ر،  اق ن  ا أن مه  ام-

 ط"ت "  :

-ا.

ذ رؤ   ى ة، ورج ا او ، ا رق ا  يا ،ا

ى أي ح ا، :  ا   ،، و ق" ت" أا  ، ازدرد 

 يا ا  ،   ؟أنا!

 ،  تر  أ ر ،ا   نإ ،  ر، وأ  

 رأ   ا  ام....

    ،ا أ...

 ام ...

!  ا؟ي ح

!أي ح؟

:و ،  ل  اق

-ا م  إ  ا   ،ومت اا؟وااا.

 ،  رأ ا :

  و ... رم، و  م  دوي اصاات  ...  أ ري

. ،ق  ء، وك ذ ا  ا ، رأ اء

: " ت"ل 

-؟ا دوي ا !د و ،ر    ا ا  يار.

 ل ا:

 أن  ؟و!

: "ت"ح 

-أم مأ.

:ل ا  ة

.أم ر  و ...  أمإم-

 "ت":

.اول  ا ان أوأم ال-
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 ،رأ و ،  د ا:

- أ ا ث  ري !    ءة، وا  ومت ااا

  وا   ،رأ ة، وم ا.

  ت"ام "ة، وا  ل:

-ر  ا ...،  ا  ب   ،ط  أم  ه أن م   و

.أا  ه  أن ث، إ  ح    ، إن

  ل ا:

 و    أم ؟ رأ أم  ،طا  !

،  إ  ابن ا أن "ت "ا  ل و ،    :

-  أن  ذا؟و !؟   ه ذا!

 ، ا :

-لو :ه؟إم !

 "ت " :

- إذن؟أ!

 ارة، و   ا :

 أم  م دوي ر  ، أن أ، و اار  او  م  ث،

 ندر اأ    م ،وا وا ت ا  ا  ،وء اس ى

وا ،م....و ،...

: "  ت"ل 

وذا؟-

 ،ىة أ  ا :

....ودر ان  وء، وو أو   واة،-

 ط"ت "ة :

!او؟ل  أ! ال م ا  ر؟أي مع  ! واة؟-

   ل ا:

-   اا أط أ  ر  ن ا أن ذ اا  و ،ادة ا

  ر، أو أم ،ور   ا  موا و ل أما مأ  ،

أ  اا .
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 "ت " :

.اء-

:ل ا  ة

ا  و ال ؟... أ اا اء-

: " ت"ل 

و    أ  د-

 دا    ،را:

-ه ا  ا  ل أ و    ، تد   ،ر

:ب اة،  إ   ،ة

- ب؟ا

:    ج،  أن ل

 رل اف، ورل اد ا ، ون  ء !  ر ا ان؟-

ا.

:  م " ت"ل 

-ند.

....و ت  ا وان،  أن  أ اب، و إ اة،

."!ره  ا ؟"

 " ت"ال، و ن  ا ا  ، ام ت رة،  ق

:

!أ وا    ؟ !ذا د؟-

 ت أ :

.ارة ه-

:أ  ة

-إ وام ،ا اوار ،د اا او ا دل اء رر ام ،ا ا

 .

  ا ار إا ا:

-وأم ...ح ا  ا ،د م   ر ذرة و ،اب أ ... 

 ق، أرا   ا ا ،دوات واا  ء   ،ا ا
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،او أ ر ق، وا  اومت اا   إ .

: ،  وام  أ أق ره زة

- داء م  أن أر ة، و  إم .

   ات ه ا ة، أنا ر  ر، و  ...

   ل ر م  و ...

 دةم...

.. اطق

* * *

" اة، أ ا ا اب،   ، و  ر "أ" ز ار 

ز " درو:

-م إ أن أ  نل  ،ي :  ة أ راا  إنا.

 ،ه  ه  ، إ  ى، وة أ ز:

-رد "أ !"و  أم   ا ... ات  ا ا ن، اا

ا و ،ه ا    ا ووزا.

:اط ، و ي  وزي ا" أ" ار 

 ب ا  وا  ا ،إم د  ، و !ذا أ ؟-

و ، ر ا أ  إم  ،ا ا ه، إ روةا   ، د قا

!أ؟ذا  أن

   ،ا  ات إ وا:

-  ذا ر"ر " إأو ا" ؟"أ!

  بن أ   ا....

  ه :

....اا أن

:ط  ة

- ...راتار وأ   ...ا أ أم

   ، و:

-أ ا و.

ة ا  ةاا ا إ  و ،   و ،  ،ا

:

!ا؟  ! ره-
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 ،رأ ا :

...ل ا ... أدري-

 ط"ى" أة أ:

.وأ آ ا  ،أ ا او  ...،س...  س-

واا  ه ام ،  إ  وراح ،ار ا إ و ا  ب 

  ،ة حأن ط    ،ا ا  رأس ر  أن  يي، اح اا

... رأ ، و   ب ا  ااال

، وو ،  أن  رل ا ا  ا ن ا ي  ة،

 أن  ،   إ ط أ مو ،   "أ "أم ر 

....زف م أو رة

" أ" د  ، إ ا ايا أ ن  مع   ا، و م ا

 ،ص   وو ، ء  إ أ  و ،ا  ا  ، 

  و ،ا ا او ، ا  ا   ب....

ا ،ا  إ  ره، وأ   ةوا ا  ا...

ام  ءا ب   ء....

 أوا  طا و...  ا أ يا ،ما ا م  درن ... ا

 ،در  ا إ  ،ن اا ب إأ ،دا    أن در  ا

....أ  اد، أو

و....  
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 ت ث  ب  ،  ا  أن  ة؟ا!

اا د، داا ا ث ذ  ؟ا!

!ا؟ و  ا ، اأس ا ، أن ا زال م  ا

!؟

!؟

!؟

" رةا ن؟أا!"

ا   و ،ه أذم ال قا  ،  ه ام ،ا  إ

ع مم ،ا را  ه، وام  ا  اءا   ه، وو 

: زاة، و   ة

!؟ذا-

 ارا را  تا ا ،ا   قو ،د  ه"أ "  يا

  ا و ،أر  ه:

-أ.

: ا  ارك

....أن رت"... أ" أ ا  در -

:رة  ه، و  " أ"ط ار 

-س  ...س ...إ ا  ا  ،ا ا أط  ،زر اا  ا

را ا.

 را ا  أ و ،ا ا :

- رد .....

 و"أ "ص، وأ  دواتب ادو   ا   تم ة ور

  و ،ا ا ا  ،ا ، را    هو ،ا

 اما....

 ،نا إ طل ال رو  ،ا   ن ا ا و ،ا

....از، و

 و...

   كا...
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 أسص ا ...

 ةم  م ،ا و  ل أن  ،ا:

-أ  ،  ن أن  دو أ ظ ءط ،ح ا  ،

را  ون  نن اواا ا  نا.

إ ا آ  و ،ا  ه :

!ذا؟-

:إ اأس،   ة" أ"أر 

إن ا ون رأس ، و أما ى  أن ة ا دة ،ا ل-

...و ا ا  ،ة ان، و

"ا ؟"! ه    ه، و م ،ه :

!؟ ا-

 و ، ا  ق ه ن:

 ا إ أم  ؟وا ه! ار !! ء اا  ءلأ وأما...

: أ" أ"ل 

-  ذا؟ر!

 ،ا إ  و ،  ا  ار:

ه ا....  إ  اأ  ، ون رأس م ،ا.

 م ه إ ا  دة،  أن د إ ا  و  ل،" أ"ق 

:

-ل أ ا؟أي !؟ أي  ! ي ض أ  ك أن أ ،ر  

!مدر؟

: ا   ة

-أم أ...

 ط"أ " :

.ار أن ب-

: ا  ة

.ه ا م  رأس  ، أو إ! وذا أب؟ !أب؟-

:ا ه، و ل  " أ"ل 
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!ا ؟ ذا   اء-

 و ،را ا  ق ا:

-ر.

 ا"أ"   ،:

!اة؟رأ  ،      ت ! ر ذا أ ان؟! ر؟-

ا ء، و  م رأ ا   ،ل  ا  ء، ا  ا أن

:

! أدري...  أدري-

،ا  ا   ،نرج ا و وام:

ا إ  ذرا.

 "أ "،رأ و ،ا إ  د  ،ة د  ه  :

   و أم.

ا، وراح د ا  ، و     ا، م  ه، و زر ز

:ا ط، و ل   أن

- ،ا  أ ،يا ا  نواات اوا ما.

 ا ة، و اة،  اح  ار ا ، ط ،أ  أو وا، ر

ان اوا ا وأزاح ط،ا...

   ه وام...

 ،آ  ه ا ،اا ء اأ  ق و ، ن و د:

!أن ن ا    !ره

،رآه أ  ن ،ما ود ذ    ن ه ا دا!!

!...

.............  

.......  

...  

.  
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  اق ى -٢

 ان ا ز  أ ،طرة ا  أن  "ت " و ،ر 

ا  :

 ن؟.... وا ة  أ  أو ج، إ... أ ن-

: ا  ، ام  دا، و ل  اأع ر ون ا، ون

!؟"أ "أ  ار-

ا  ن إرس ا ده ر"أ"  ،إ م ،:

- اا" ت ..." ا ا  ... ث ذا؟ ! ذا طو

! ار  و ا؟

 ، و  ب و ا  ،  وه ا ،" أ"ن ار 

:ان ا ، و ح ه،  ت أ   ودا ا

-هذي أا ا...

: ا "ت"ل 

!ا؟-

 "ل" أ دة، و  رأ:

- إم.

  "ت "مر اا   و ،ا:

-ذا؟!

 ر"ة" أ  :

- .

  ت"ام" لو ،:

.ت رأ أم   ،   أن م  ! أي ل ا ؟-

: ة" أ"ح 

ي أه  ا     ، و ذ اإم   أَر، و ...  أدري-

،       أت .
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  : اه و ل  ،  أن  " ت"ق 

! ط  ااد ارة أ ذا؟"... أ"در -

- "ة" أزا   ،ة  ىة أ رأ:

- ...أ ،ا ا  ا  ، أ رة، و  رة، أو اء ،اد أ

  رأي.

دا ،ه  ه ل :

-و ، ا    يا ،م ا  ،  أ م ، ت

 ر   ...  أو  ...ا؟  أن  !

:را ،وا  دة، و ح

- ا      ةا ...ق؟!

: و ل  ، أن  رأ  ة، ود،" ت"ق 

-!

 ،ة  ا ا  ب :

-ا ون رأس،ذ  إ م ء، وات ا وأ ، ق    

  ...  أن ل  إن

 ط"ة" أا :

-ه ا أ .
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  ت"ام "  ءل و ،أ:

-؟أم

 أ"ة" أا :

.إ ،  م رأس، و رأ   نا ا ...   اأس ه-

  ت"ا "و ،آ ل:

! ذا؟-

وا   را  لو ،"ة،" أ :

-ا ا أ   :ا  ثم أم  وا ؟أأمم!

 ز"أ " ، :

-  أم ت ادا ا ا.

دا ،با  ه، وام  وره م :

.ا و أن-

 "ت "   و ،  "ن"أا   يا ،  ات

 ،  م ،ا    وا:

...ط ار اة، و أت-

 ، دة  ة، واروا د ر   ،ذ "ت " ،ه ا 

:

!ك؟ذا-

 أن  ،ا  وره ق ، ب ا   ام و ،آ  ه

: ذل

-!

ة ا  ةاا  أسا    ،ا   ،ا....

 مو رأس م...

ا   م...

 وما...

...

* * *
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ا ًء ، و  مة   ، ا أرت ر إ " و"أ ار 

د واإ    ،ا :

- ق  !ا ثن، و نى ت ... ا    در أنا 

ر.

:ا ز ا ، و ل

-،  أن أ ا أ ور ،ز إ د ر ، مم موا ،ما و

!أ ؟... دو أن    أ امر

: ه  ا ا ،  وره، و ""ا ار 

-دارة أا  َ ر ... و ، ا ا   إم

أ.

 ،رأ ز :

- ن ا"و  "م.

:"" ار 

- وم.

   ن ،يا  ح ل و ، رة  ،ا إ  د

ة أد :

-   رةإ"ر " زد "".

  ه، و ام:

- "؟! ؟"ز  و !ا   م  إم ب   ،اوا...

:اط ،   ا   ا  أل

- إ  ون.

إ ر ، ز:

.!؟و   ا! ؟"ز !  "؟-

:ت رأ م، د   ا، و ل

-ط  إم إ.

:،  د" "ار  ردد

-إ ط ؟!

: د      ،  ار
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-أ  ءرطا ... إ ورأوا م ،ء اأ  أ.

:ل ز  ة

-رة اذا اإذن؟!

:ه، وازداد امد ، و "  "وا ار 

-ذا؟... م!

:إ ه،  آ وف  ، إ  دوي أاق رة إف ب، د

.ؤد و  أ ... س-

: م ي  ا ة أى، و  ا ة،

- ا   أن ا ا.

  ،ه  ز :

.ا أم إ ، و أم أ ه...  س-

:رأ م، ول" " ار 

-أ  ...رةإ دارةإمت ا هو ،ر.

وا ،ة ا درو ، إ ز  رة   ا ا م  ،ارئا 

 و ،ف أراا"أ"   ،:

... أر إرة ، و ..."ز  ،" "أ "أم ار -

:" " ط ار 

- رام.

رة ا ت م ا ا م  ،ا ا ط و ،  ه  ،ر

  وا ،ل " ت"ودر اا  ه،    رة اف،

: ر" "ار 

!؟ذا ك-

: ا، و " أ"ا 

.ك  ء...  س ....  ا، وإم أ-

:،  ر أ"" ار 

-ا أ.
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  :  ، ول" أ"ازدرد 

ح ا   أم اا إ و ة، ودق اا أ    ، 

.سرأا ،م ون

:، و ءل""ا ا  و ار 

-ذا؟!

: ة أى،  أن   " أ"ازدرد 

-م و.

 ث، و وي " أ "دة،  ال ا ،م" " ا ار 

ا...

ء اا....

أس اودا يا...

... ء

و ن  ل  ، أو ز ف وا طال ا "،"و ط ار 

  ،ة و ،روا  ام  ،لما:

- اأن ا  أن  ،ن م أن "ت"  ا ا  ،

أ ،أن ا  ،رو    ا نبا -     ، م  ن أو أ

.افرة

رم ،ل رى ه ، ول ""دل ان مة ة،  أن  ار 

و اوا  ء و ،:

-أ ا ا  ةي ذرة وا  ،واا    ،   ،با

ا  ،ا ا اي ة ط  اد  أن ا  اك ا ، أاء

ا اي  وا   ،  إدارة ص، وا  أم  م اأس،

أ  أن ا و ،ا  أن ا و  ، ةأ...  
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 ط"أ " :

-    رأ  وا ا اا    ،؟أو!

أم، و ا  ا أر  و، إ ، ط" "ق ه اط ا ر 

 إ"أ ":

- ...إ ا اأدة ا.

واة ءة ء ، و ن  م ا"،ت"وا " أ "ة ار 

:ة،   أا  ا، وءل  ة

-ا ؟أ م  ن أن !

أ ذ    ؤلا و ،ةو    رأ  ،ةوا م :

-!

 إ "ت"و" أ "ل ا ، ةم د  ،   :

. أ رأ ا  ي-

:ور   ز""، ، ار 

-  ا إ .

إ ا ر دا ة، واا ة ا" " ءا  أن  ، م

....ا، و

""

  ،   و ، خ ا را  ا"أ " و آ دد:

...ربرك... رك رب-

:،  ة و" "ا ا ار 

-ذا أ... أس؟ا    ن ة أول أ!

:ا، و  إ"ت"ح 

- م ، إ  ة، و آ رأ رأس.

:ب " أ" ار 

-أ وأم.

:ار" " ز ار 

- !وا  وا ،   أسا ...   ، أسا  أن  ا

....و

 ط"أ " :

-،أم و!
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: ة" " ار 

مة واة، ورك أن  اأس  ، وا أ! أ اب؟أ  ا ! ؟

أ إ  ق دا ...و ،ا    ا ا...

،ز   ةه ا ط   ،إ :

! أم؟-

 ا و ،ح زذ:

-ا را. ..ا را إ ام.

ار ا، اي  إ ز ار، وا ه  آ" "ق ار 

...وره

  ا رن ا ،حا   ة....

م ...ة واء ا ....

 ،و د و"":

.إم ... إم! ره-

 ا"ت "ة، و أ ل :

! !؟-

 أ"ر" أم أ  :

-  اهأ.

 أن  ،ل ا  ق ت، وا  د ا  را" " ة 

:

-ط  ىأ.

 "أ":

! ذا؟

:و ل  ""ال ار 

-م ي ط ث  ،ا   ...، رأ  ب ا ، و

 ص، و دا  م   م ، زال  ب وا ا ط

 ار، م ،ا اا و ، أ أم ،أنا...

- ط"ت " ة :

.اأس   ،ا ا ، رأ ول ةو اا أن  ا م ة-

د  ا ءل ا:

!أ  اأس؟!  اأس؟-

 ت"أ "ةا :
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-أسا .

:   ة

- أن  ح ا؟وأي!

 "ت "   رأ:

-أ ري.

:  ، و ق  ا "،"ام  ار 

- !اا أ قأن أ  .

: " أ"ل -

-و م يه؟ا   !

ا  ح:

ر ن ا  ال  إ ا، وأم ول  ،ا  ...و إء-

ا أو ا ...ري؟ !

 "ت ":

-ؤ...

 أ"أ " ل:  

-  ولأ  ، ت وه؟! 

ر   أن أ ا  ؟أ!

:""ح ار 

-أدرام و

 ن، ورج ا ام در :

، وإ  أ  أر ا ط .... أم ر ، و أؤ ه ات-

ه ا  ةوا.

 ت"ا "، :

-ر  أو... ا ،ه ا  أن إ...

 أن  وذ ت أ أ  ،ة ا  درة ر  ام ،ر

 م ،"ت "     ،ا   ع ن، وا "ر ،"أوا

""وا ، :

!أ ؟! أ  ه؟! ره

ةوا   ةا إ ا...

أ اا  ا  ، واة
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 ن رأوه أ ....

و......

أ ودإا.

* * *
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٣- اوم....  

ي رآه اا ،ا أن ذ ا  ،ة ا  ،ل ا ،ا  ارئا

ا     ، ذا   ....

 اا  ا  .....

، و ا ه  آ ، أ ""   ر ة ا ،ن ز ار

  ،ة ة ره و ،ورا م   ،ا  رن أو... أم ،أدق 

ذو ا ،ا ذ  ،رأس  ة  د ن يوا ،ا ا وا ،ا

...    وا  ا   ،ه  ت،

م... ...

   ، أو ،أو ط ، ا  ،  ،طوم و  دا ،

  ، ورأس  ،دهر  ووم ،ا ا  عة، واموا ...

ا ه  آ ، أ ، و" " ر ة ا ،ن ز ار 

 رأم   ،ة ة ره و ،ورا....

ه، ره وذ ت" و "ر ،:

- ...وإ...  

... ر  اي  أن د   ا

...    ، اا اد
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  -  - ت اأ......

ا   زال و ،ا ذ ار إا ، وءو  إ و ،أ 

 رد...

...ا ، ر ، و ن  ذ اوا ن ال

م ،ر اا   إ  و ا...

...ت   و   ا، و  اوف،

 أ وإ...

ا ك ذ ى، وة أخ و ،"ت":

- :.

  ا ا ذ و وء...

 وء...

...

...

...إ ر ه

...ه ا  ا اي

اا...

إ  ،وأ ه، و   أن ا ...  ن أو أم...

و...

ا اس أ  ا ا ا م ة، وة أخ و ،نت"ا":

- ...ةة وا  .

...أىو ذ ا  ة

  ه ت"وأدار"و ،     وا ،...

ت"وأط "را...

أ أ ،ي ط  رد وإ ،م ارا  و إدراك ا  ق...

 أ...

ر...

 ونأن  تا وام ،ا  دزم  تري، اارة...

ا ق رأس ذ ،سا   ام ... يأس اا ت ...
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   ،أسا ت ار ...

 و ة...

ا  اءأ  ،  ون، وا و ، توام ،ا ا 

ا  ةوا ...  ا ذ و...

،ا  إ ل، وا  ، أو  ا  ة أن ار  ، ود 

 وزت ة  ال وأر اش، واا، وأ     أدو اارئ،

وأط  ان  را ، زادت  ر و ا ا ، أر اة،

...

ر و ،رة ت ن و ،ر ون اوام ،اس ا ا ،ما

ا ا...

:""و ارع، خ ار 

! !

وه ان  ار  ر  ود، وا ه  آ،" أ"وا ار 

...ء آ  ادوم  اار، اي ه   ا   ، أى

 اا ت"أ" أن  ،ة أ ا  ،، ام وا ،  ة ول

 و ،ر  ه:

-و !و!

ة م  ،ة،  ه ال اب،   ذ ا، وا ه

أ    صو ،ق أم ذةا اواأ...

: ل  و ر ، ا ا  ، و

- ...  أن  ، نا  ، ق  ا.

 " "و ار  أ اا، وأ   ذ اق، و ا  ة،

... ا ا وهأ وأ، و ا" أ"وا ...  رج اة

 انوا ا ،أو أ ...

و  ل إ و ، ة أو  ءا ذ ا، وا  ا  

ا...

  وا"أ "و ،آ خ...

...وخ
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...وخ

...و ذ ا  ة

  أ و ،  ا...

...   وام

 أو ء أ....

دا ام ،  ت أ  ام  رإ...

 ا  دد ت...

ا  أو ر...

...ة أى" أ"وخ 

...وخ

...وخ

ا ى إة أ اس ا ام ، تومأ  ،ن اء، وء اطا

: خ    وه"

-..

:""ح  ار 

.إم اان!   أ ا؟

: أ، و    و "ت"خ 

-: .

 ا اء   ان ،ق أذم  ة، ان " أ"م ت 

...م، و  ا   وي  مه وى

ق ذ وري أنا  أم  ، م    ءا...

  آ و..

اا م ...

 اثو...

ا ...

* * *

 ا ا  م ،ا  ل ت أ وا ، ة ا  ،ن

    ،ا"ز"...

 اتو ددة، د"ن" أا إ...  
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ه أ و ،زو ، ي ن نا   ...   ن  و

...

ا ...

...أم ن   أو

... ا  أن   ه اة

ا ا...

ا   وا...

..واب

  ...واب

و ،  ق ،انو ،قأس اا إ:

-ا   ىأن...

و ،ر   ،ر ا   و ،  ط و...

...وة ام ان د واة

...او   اة اردة

...وا ه  ر  ود

  ا ا وأ...

ا ول أنو...

ر  وأن..

 و ،ا   ن ه وظ ،ة اا  ث  رضا 

...و

 ا ا وار..

...وا ره

أ 

"....."

... ا، و   ا، و  "أ"ام ا   ار 

  و  ا سوا ذ    ق و ،آ  ه ا  ،ا

 أم   و ،...
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ة م و....

  

  

  

  

  

  

  

  ظ ، ث دو أن  ،و  قوا ، وأم ،ا:

- !، عأ  سا وذ  رد  ... نم أ  أم أ

..أاا

ا ورا ا رم ار  ،ر    و ،م      ،

 ،ا   ،رة   :

! اث،   ه ا؟-

: د، و ل"ت" أه ت اا

!إ  ان؟أ اض أن ... إم ا وا ! ه ا؟-

  ا"أ"د   و ،:

-؟اوا!

:   ا ا ار ا ، أن  زة ة،

.زةإم  إ-

: د "ت"ل 

!و إق ا م؟أ ِ  ات،! ذا؟-

 ز"أ " ،ى؟ة أ:

 ة إ  بإما و ا.

 ت"ز " وره، و:

 ا إ   ....    رت  أ إم ..ا م أظ .

 "أ "   ،رأ:

-  زا اا.
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 "ت":

!أم أ؟

 دون أن ،إ أ أو    ا  ن أم ت"إ "   أم  

ا:

-أ أم ،      ا ادوم .... ن  زال او ،ا

و ا  ا  ،ا اا  أن ا   أم أ مو ،

 ،   ا ذا   ااوا ا  ا ر أن ،و  

  ث أن   ءا.

:" أ"ال 

اا  أ أد  ا ... ا  أو أن ،  ون أم...

  ، ر "ت"،:

!أو أم ذا؟-

: ، أن  ،" أ"دد 

.نمأو أ-

 "ت"ما د  ،:

أا ا؟و  أن ا!  !ن؟-

 "أ ":

-أ و ،  ر م أدري، و   ،   ،  ك

!وا؟  ا  إاءا ،ل أع

 "ت"ا إ   ،:

-   و

: ا أ" أ"ل 

و ا ورل ا ا، و ر!   ذا ا ا  ووم إذن؟

ا ا ...ا لا ة أ   ، اء... رواإ  اووا  

أظ  ،ا  ا   ر أ مو ،   د    اأ... 

 !أ  ا ام؟

 ت"أ " را    ف ء، و روا ا:

... ، و رت أن-
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 ة، دونوا د ر د، وا  ل أن  ،ت   :

-ج إ أم أا   ث وا ...  : ح إ د  

!اي؟

 أ"ا" أ  ن و ، ..

- ركإمام.

    ،ة ة   ا م  ة  ،يا "أ" ،

:ل  " ت"و

-و ،ام  تأن ا أ   ا  ، ا ا   ،ق اإ

    أن   أو ا   إ.

 "أ "د :

!؟  ا، أو  ب أ وا  !ذا؟-

 "ت " رأ:

. م   ...     ، أو أ أء أى-

 ا"أ ":

-؟ !ا و ...ا         ..، ر ة

 ا  دا  أو ، أو ر.

 "ت "ى، وة أ لرأ:

-ا ا إ ... ءأ أ   ق، دون أنا إ ذ قطا ... ،ا 

 ا  ع ة، و م  ن ا ..ذ  ا  أم اا  إ

  ،ة ك.

:ه،   ا" أ"ل 

!وظ؟وذا   اق-

 "ت "ر :

!ذا ؟-

  ل:

- ام ر    ده .

 "ت "لو ،م رأ:

- ...ا ا  و ،أ ،ال اط ا  اظ ا ط   أن أ ا



١١٠

ت أم و ،.

  ام"أ"  ،را   ول ا و ، وره، و رأ  أن :

-!

ا  دا :

- أن ا  ،ا  ن دو و ،  را  إ ،ا

...إذا

  "ت":

!ذا؟إ إذا-

أ   بأ:

- أو   إذا دإا.

 "ت "  ل و ،:

- ،  ا م   ، فأو ر و ،ا ا   أدم

 أي وا ...ا وا ، رب  ،   ،ا  م و 

 ا ة، وا    ط م......

 ط"أ" ،:

-!

 ت"ا" ،:

-

و ، م ا ول و  ، ، را ح أن  ،ةا أ 

:

!و ذا   ا،  أن م ا أ ؟-

د ،ث  ن  ،ا  ر و ،   ء  َم ام

ا  او ، ا....

!أ ؟

 "أ ":

-اأ.  

إ  إدراك ا مة  َق ... م ن زال  مة  ا وا وار

ا...
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م   ا  أن اثا...

ان ا ...

.

..  
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  ..ان-٤

...آ أ ازة

 ا)أ (ر  و ، م  د  ح، وظا ذ  ،ا أ

إ  ،رةا دا  أن ،  ة ول دي، أدرك زا  و ،ر  نا

 ا وظا  ..

:ارة، ة ة، و در أا ام  أق أ ز

.آا ا، إن  أو  ... س-

وان ت ة، د إ ان  ، وم ط  ا، وا اء

  ، وا اد،   أن وب  وأع  ان   ح اة

و ا  اوء واار وا ، إم ارى ا ودودا   ، أزال ه،

س، و  ا ة  ل ز:

!وان ذا  ا؟-

،ز :

!  ا إ ا ا؟-

)أ (،وا ،:

-ا  أ  ، د.

ى، وة أ ز ل:

- ،ة ط  ة ول ،ا  ء  و أم ت  ...

أ ا  اء أما.

)أ( ،:

-.

  ركا ز و:

... ا-

و ،    ،ر)أ ( ،ه :

! ا ذا؟-

ل أن  ددو ،:

-ا  ...ظ ر ك   أم نأا .
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  ام)أ( و ،:

!أ  د؟-

  ،ء ) أ(أى، و  أن  ا ،ل  ز  تدد

ا:

!أ  د ث ؟-

:ز ز ، ول

-ا ا  ،ا     ا ا ..

 ا)ة) أ ا  و ،آ  ....ا  م ؟ !

 ؟اث اا   و ،ذ !

،ن اأذ    ؟وا ،وا ،طل اور ،وا!

ا ،ز أد و ،إ:

!أ  ا؟-

د  ز أ:

- ا ... اذا ا أدري ؟ !

م ون ات أو ةا و ،ت اا  ....

 ط)أ ( :

!و؟   ا ا ... اي ه  ا  ر !ذا؟ون-

: ز   ، ر

-ا ا.

ة :

!؟ن ذا-

  ل:

-  ا ن(؟)... أذا أ!

....اأز  ،  ت

)و) أ وام ،ر ز  أن  ،ه ا  ،روخ....

ا ون ...ا ن...

! اي ث ؟ !ره

!أي  م ا؟
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!ا ا؟  ه اء  ا

...

...

ا ه إ ،ا  أدو ،ا

  نا ا  ،ه :

- كذا درد)ث؟! ؟)أ ذا!

 )أ (ا  ،دة   ا ه  ،ء اا  ق و ،آ 

ا   م  ب  ا  او ، ء اا  د   ،أ

 ، :

- !!  

:ح  ه

-ا  !  

:  أر إ اء

- أ  ا ا ا؟!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،أ ه ل ،د  ا إ:

!أ ذا؟-

: ة) أ)ح 

-ا ا ؟... أه ا أ!



١١٥

و ،ا و  ة أ تءل:

!أ ؟-

:)أ)ح 

-ا  م ه ا ، ل ،ارا ا   ، إ أر 

 !ة أ ،؟

:ق ا  و  ، أم  إ ن،  أن ل  ة

ت إم   اث، ا أ أم، وا ! و ل إن ه ا ؟-

.ة  اد

  ا)أ(ل ذا و ،:

!؟-

 أن  ،ىة أ ا  ا  ق ارا :

!أ ا اى إذن؟-

:  ا، ول  ج دد

-اأنا...

 ار إا)أ (ا   ،دة :

!ذا؟أن-

 لو ،أ ا ار ا  ء: 

-،  وإم ،ر  و...

  ح)أ(أ ا ،:

- ذا؟!

 ،  را ح ا:

- أ  أم ...   رتا و ، ن  وا ،و ا 

ا.

ط )ع)أار   ،:

! إ! إ! ا؟! ؟-

أ ، ار  أول  ي ه كو ،  ا رأ و ،ا و د  
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    ل يا ،ا:

-؟ ا  أن  !  ودةا  ض أناا.

ا را:

- فأ  أم دة ا   أ...

 ط)أ (مارة ا   و ، ت:

!أم أف ؟-

إ ادا ،أ  أ ا ، د  ا:

!ذا؟ !و أ ذا؟-

ال ... ما  اه ظ  ،رة وا ،وفاا...

!ذا ث  ا؟

!ذا؟

* * *

 ، و ل، و  ا ) أ( و ق  و ) ت(اأب 

:

!ذا   ا  ر؟! دء ؟! ؟-

)ل) أو ،رأ:

-   أ ع مول إ و ،...

 ،ا  أ ا ،ا  ....ا  ث  م.

: ،  و  أى،    أن ا، وأ ر (ت(ق 

!أ  ا اس أا؟! ره-

:و ول ه وره،)أ)ل 

   أ  أم أ.

 ت)ا (را  و:

!أ؟-

 أو)أ ( ،أ:

- ي ا  ، ده ا ى  ث، إ    ا ا

ا  ، و ،او   ن ا ،ا ،ات ا إ ،أم  
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 ق ،   إ ،ز رآ ، ات  ا    ،ا

إ   ن   ا ،ا ا)و م(.

 م) (   و ،  ر ند:

!؟-

: ان ه، و   ة) أ)ب 

-ا ا   ...وى ا، دون أي م  إم.

 ) ( و ،:

***   مره، وأو ا  :ا  يا ه؟ ا!

 )أ (، و ، :

-    أ ...ر اط   أ ا ا  ... ج  

،ر إ ،    ،    ه ا  م... 

: ،   أن   ازداد

.ا ة  ... ذ اي  ك-

  ت(ام (،   ر و ،   ق و ،ن ا هو

 و)أن) أ  ، أو  ،ق ت ل:

- !ىة أ ا ث أن .

،را ح  ر دة  ودا ،ىه ا:

-ا أدراك أن ذ  ه؟   ،ا ا أن  أو ،  !  أ

 أن ري؟اا أم  ثا!

 )أ ( ،:

.ا-

 )ت( و و ،:

!أ أ ؟-

: ) أ(أب

-  ا  ،ا ا أن ا واا.

  ت(ام(  ل و ،:

-وا د  ا .
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 ز)ل) أو ، :

. ار أم ا  ! ري؟-

  )ت ( ،ة إ   رة، وا و و ،  رةن اد

ما   ءل : ذ  أن  ؟!

!؟

....و اال ق    اب

...رأو

* * *

  ا    ،ت اد ة(اما(.

و   ،ما ا ذ  ،رس ا  م وا ، ،ا اء ا

 ،    أن  ،طا:

- ة قروا ا.

 ،ا  و ،أ  و:

- ه ا  ار طا ...  ،ا د  أ  رسإم

أ.

،ا     و ،ا  ا  ووا....

...وة  ذ اء

 ،    ،اء دا فت ا  ب ،ا  م ...

أم إ  ،و   أم إ ، ا    ةم و ،  ل

... ، أدرك أم د  اء م  أى

،و وا إ  وا ،    و ،ا   رسا ا

...ام  ة

،م اء ،ا  ة  أ مو....

 وا    و ،ا  ا 

،وا....

...وة  ذ اء

  ،    ،اء دا  م

وا...

م .... ي أم   ،ةء و    أ...
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:، و  وا د ارس إ ذل

! ا ، و و إ ؟-

...امه ارس  ة، ب أ وأ، ون ذ اء  ،   ب

 ،  و ، ق، وا   ا يرس، اا  

ا   ا ،ولا ،ءا ذ وأ ،  را ب وراح ،

و  اام...

ا    أ و...

  ه تو ،ر   ت  ...و ،او ،ا رسراح ا ،ا

،ور ،ا  ن هوذراو...

...و أم ا  ره

وا...

وا...

رتأن ام  و  ..

..و ه

...  ة

و م   ه، و   ا  ء، را ىة أ  
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رس طا و  ا ي ظن اا...

طا..

* * *

 )ه) أ م ،ا  ب س رم  ،را ا  ، .

- ... ...د أم.

 ،با   ور د  :  

-)ت ...(يا ...

 ط)ت ( ،ا ر  أن:

را  لو ، ِار.

:  ا و،) أ)ق 

!ذا ك؟-

:إ اا (،ت(وز 

-  أن  أر  .

:رة،  د)أ)ل 

!ة؟و   ا ا إ ح ا  !؟-

 ت(أ ( ا :

- ءا ه اةا.

  ا)أ (إ   أدرك ع، وار 

:، و(ت(

.امم د واة-

 دل أ ال اط ،ا  ةوا و ا ،ا  أن و ،ا إ 

 ا  ،دثت(ا (،ةا ا 

 ل و  ءا و:

-ا د ورةا رس ا   :

 ام)وا) أ  ج ل ،رسا   ق و ، ....

،  و ، ر  ، ا و ،ظ  ة ا م م 

را ....

ا     ن...

آ م... ة، اوا  ودون)ت) أ ا   ،أ  ا 
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 و ،إ    ر ند...

ر  ن او...

... ...    ا ء   ة د   ارس

ا   ز  ءا إن ذ ...

 ، أو  زم...

م ...   ،ط    ،   وا م أن  ، ات

...  أ  د واة

ة، وزا  ض وم)أ(  ،)ت(:

- ؟... إم أ!

 أو)أ (أ  ،   دون أن ،إ)ت ( ند  و ، 

ر:

. أ ا-

 )أ ( ا إ  ل أن  ،ىة أ:

-ه ا  ن.. أرا.

.و ل  اإ ال، ا ن ا (،ت(أر 

- )ز ...(را.

 ( ت( ا، و ن  ا ، أن   ا ة أى

:

!ذ اء ؟  إ اي-

 أ)أ ( :

-ا.

)ت(:  

 ( ت(ل  ت  دد،  أن) أ ! ) أ ء؟! و  ؟-

:ر

-ر    ....ا  ت د  ى؟أ!

:  ل،  أن  ( ت(ق 

!ا  ه ات؟  أن-
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 أ)أ ( :

ا  ت دتو  ىأ .... و ، دة   إمأ.

: ة) ت(ح 

!و ا و  ات؟-

أأ :

- ا ا  ا.

:)ت( ح

-ذا؟!

)أ ( :  

 أم ما    إ ، ي ل  أ رك! أ   إ  ث  ر؟

!ر ااث ، و   أن ؟أ ول أا! اال؟

 ا  ،ل   ، ي و رأس م  درا ،ر  

، ودون أن  ات ا اوم، و  رأ   ، ، دون أن ر

تذر    ، ر  عة، وا إ د اى، وة أ أسدون ا

و ، د   ،ت أن ور ،،   ،هو   ، 

!؟أ   أن  ا   إ... واص  م د  ه

، )أ(ا  أ رة  ل، و  زج ارة إ رة اف،) ت(ق 

 ،ت  ه ت وار   أن:

!  آ؟-

  ،ري دون أن ،أ  رةا ا ،ةا    ،:

-!

إ ا )أ(   ،:

-أ و ،ات أاه ا قأ   الط د أن أ ،نا إ م  ا

  ...أ   يا ام ا  ... أن   ،ا  ك فا

.وم ا    اء

 )ة) أ :

-أ آ  ي؟أا!
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:)ت(ح 

وا ن   آ  ، ا  ول إ ن! و ك  أول؟

  ،ات ا)ا (، إا أ .

. ) أ)ل 

- ث ؟وا!

 )ت (  :

-ا   إم.

  ام)ل) أو  :

- ...ا أم قاطا     .

: ة) ت(ل 

.از، أ ا ايك  ا-

 )أ ( ،:

-!

: ( ،ت(ح 

- !  

د     ،أ    ى، وأ )ز( ع ،)أ) 

  ،ا  إ م  ا ،ا  وام ،زو  ي ت(و ( 

د   ر و ،  ر ند  ،رجا:

  ! !! ت  اء-

أ  ت ،   أ  م ، ج أن     ند 

)أ ( ة ا   ،   ،ا)ت (  ت   ق

:ذل،  أن  د

!ذا ك  ؟-

 )أ (و ،مب ا  ،رأ ت :

. أا  ..  أن ق-

وا)ت (آ ...

  ن ...

.
* * *
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٥- ..  

 اا ...

  و  ،ا   وءد ا)ةا( ، ان)ا ت )أ إن  ،

 ة، دون أنا ط رة راأ  ا ل ا ،  ا ،ا

....، و  روا روا( ا)ا ، أن  إ رع

  ،وء اد ا ء...

 ،  ك ، و ،ن ارا أ ةو  ،ا م...

    ،  ن أ   رة ن  يا أن م إ ،

.... ،اء م ، ذات

ا      أم اا...

 ن     أن     ،أ   ء ة،رضا   

ا  ،اا ا  درةاع مء أم...

... ار  و ، ل ذ ا ، و   أى،

 ر  ،م  و ،     ه ا...
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..وال ذ ا ا ة

...و   ذ اول  ء،

 ة ام ...

 ك نأن   ، أة  ،ة اءا  ،ا ة، و  فغ ا

ذا   ف...

 ة أو أم...

 ، ا   و  إ  ،دة  ارا...

ذ و ،ا م وا...  

وي هظ   ،  أ ره، دو ا  رعواا و  ،...

ا و   او و راح ا ، ب   س أ وراح ،وا 

وات... وات... ذ ا ات

وما ا  ك دون أن ،  تار  ،ةه ا  ن   أ أدم

أ...

 س اأم ورا

و..

و..

... وا،وأ

...وامر ذراه إ اره

... ا ه

 ،ه  ا  وراح ، يا ا ذ وء، ا و ا...

د   د  ع م  ، ا...

...ة ...ة د  ، اا ة د ، ن  ا   ول

 ..... ام ص ال

"!ره  ا ؟ "

طا رة دور  أط ا  ،ر ّ ء  و ،ذا ذ  ،رةا

ي وا...

...و ا د واة

 ا ،دة  م رةطا دور...
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ا ذ أ ،ل ورذ  دهو ورا  ن واا...

 أو   ،ي  م ا أ ةوا...

  ا ، ب   ،ا  ة  ...

دور اط إ ا ، اد، وت رةو آ، ودون أن ري،  ا دوا

  ي امي، ان اا  وامر...

 مر ا قأ أ  د ...

 ار ا  رةا...

ي إرا  ق ،ار و...

: ،ت   ن  ارع، و اور  إ ة  دق

!ذا  أ ا؟-

 د  ار ، و ا  ،    ،ا طرة ا ج

  ن..

 ام  ، ر ل إ ا ذ و  ،ة ا  رة، واما و

 ،ن   ،  ا ى، اا ا   وا    ا

ا...

د  ا ةوا...

وا وم...

  أو  أ  ب  ، ...م   ا، و  اي

 ..،م  طل ار و  ت اا  ،ت ث أو أر وام

اا أ  ،رعت، واوا....

 يا  ين اا او...

 ام از اذات ا ،ت اى اإ  ، و ،ا ،ي ا

  و ،طا :

. ا  ار... اه-

أطا ده و ،ا  و رة، وامرج ا  وو ، ،ددة 

ر  ن ااره وراءوا أمن، وأا ا ...

 و ان ن 



١٢٧

 ك أ  وا...

أ أدم...

* * *

"!ذا ل؟ "

 اا )ت ( و  ق ل، و)أ)، ،   ي زا:

-  أ  )ت ..( ءا ذ ا وإ ،   هو ا 

 ، أ ع ا ... ر ...و        إم.

  )ت (ا و ،ل أ:

- ! !ي  أن  يا ا؟!

  ام)أ (  ل و:

-  .

 و ت(ا( و ،:

- ى إة أ ول ه.

  ح)أ(:

!أز ا ا؟-

:)ت(خ

 !

ز ا أز ار  ،    و ، أذم إ  ، يا:

! ك؟-

، وا و ة أى، وا ،   اة، و  إ ام ه

  ل و:

.  ار-

إ  ل، ورا أم )أ( ت  ،:

.  ة أى-

  ا)أ(و ، أن  ،ت    تا دة، وا  ا 

،:

- .
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أن د  واة، و أدر أم و ت، ن    ادث ام، دون

ر نا ...  رآ..

آ و..

* * *

"... ث   ه "

،د ا ،ي ،ط ر مط  ت  رةا  ،ا  آ  ،ا 

  و ،ةو ةم  ه، وظ :

- .

 ل اا:

-أ  أ  أن ا أ.

 ا  لارة:

-ط أ.

دا ،ا ار إا :

-ام إم اأ  ء  .

،د  أول  و ،رأ ا ل و:

-   ءا ا و ،اى اأ ا  ر  أ   ، نا

ا.

ا  :

-أ إم ا.

  ا ، ح :

- إم  م اأن م .

: ا  ر

- ذا؟وا!

ا  :

!ذا ؟-

، ا :

.أ أن  ة  ا ار-

ا  لا ة، و ا:

-اا   و ، أ .
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ز ،رأ  دو ،  ا:

-و ، رع  ث ا ةه ادات ا دو.

:ل  ا  ة

-،ة اا  ذا؟وّ قدث ا ن !

  ا أ:

-ا  و د   ره ه.

ا  ا  د ،ةا:

!  ا؟-

:  ا ، و ، و ل

!ات؟   اي، ومك ا ث  !ذا  إذن؟-

إ  د  ،  ت  ا  إ ة، وا  

:ظ

-،ى ا ،ر  م    ق  ،ة اج اأو ا ،ا او

....و ون مرإدرا ورا أ ة،

:ه، و وز زة  ،ت وم م  أ أق

. امر-
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 ءا إ   ر ا...

ا   ء اا...

اا..

* * *

  

 أ م د ، ا ، و   ا)أ)ت ار ردة   ار 

 ا ة ام إ  و ،   و   ،آ  ا ا

  أن:

!اس؟  ا! ره-

  )ت (دور ط  ات ا  و ،رن ا و ،طا رع، ا

  ور ن ،ر   اوها يرق، اا ا ل ذ ،ا 

...

، اتع وام)أ (  وا ،م  م)ت(   يا ،:

-ت؟ما!

 أو)أ (  م ،إ أ)ت( ة، و:

!ره-

  طا دور  :

-م  إمأ ،أ  ا  ا ا ا أ  إ ،  ا  

اا ...

 ط)ت ( ا :

- رأ  ا.

اا ، اما ن ، اي ن ا  امره  إ أن ا  اال، 

 رآه    و ، آن وا     ا ،س وذ...

 أن ا  ا ةوف واأو  اا...

 ن ، ب   ي  ن  ،ر م اء دة...

إ ام ،ن أو  و  ،ة   ر  ة رة نا

: ( ت(

- ا ن.

 ا ،ا ا  رةا  نا ام)أ)    ولة، و 
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لأر     ،رهو،ا...

ا ذ ة، ظ و...

،ا ر ا  ر و ر   را رة، وأ ل ار ض طا

 ت لف:

ادث،  ا ا أر أا  ا  ا...  أد  أو ر-

.امءات

،ا  اضوا ت ا ام  ،نا إ  ا، و   أم إ

: آة

-.... ز دوا إ .. ا دون ا إم.

و ن أا   ،ز إ  ا  ،ن دور ط إ  

،طاا  :

، )اة(را إ  أ  دور أى اط  ، أ أم ا-

...دء ا  ث،

ط)ت ( :

ا أ  ...  ك، دون أنو  كأوا  أن ...؟ ن !

: دة،  أن لا إ ا  وء، و إ ة

- اا) ت .......(؟ أ!

: أ (ت(ل

-أم  ف م إذن !!! ... ن؟واأم!

:ا ،   ا ا، و  ة أى إ ط اور

!ذا ون؟-

: ا ا  ة، و أع اد إ ر، وأدى

.أك ي-

،  طا وررة ا  تظ ا ا م  ،را رةا  وام

  ،ا )ت ( :

- ا   إم.

إ ة    ،ر ود  ا:

! أم ؟-
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  ،،ء ح  ، ار ا إ ره  دة،  ح آ وف

وام ا  وام و ، لر ز أر ،اءا  را ا  ا ىر، اا

 ،ذ:

.ا  اس أن ف-

ء ا  ،ا   ا آ رل اع اام  ،ا  اوام ،ا

:)ت(

!ي  ن ا؟-

ودأ  ا:

!وي   أم ا اال؟-

:ا ( ،  ت(ج أ

...أم  ، و-

 ا طا:

-ه ا  ،تا  ؤكإ  .

  ا)أ( ح   ،د )ت (ا :

- 

 إ ا    ة، و:

. ار  ا ر

 ت(ا (دد ذا وره، و:

!ر ار؟-

، ق ذةا  ل  د:

!وأ أ ر ار ا؟-

 ج اأ و أ دو ، ور )ت( ،:

.  ذا-

   ار ا اي ، و ا أ ، أن ار، و (ت(ق

إ:

-إ !

 ،  ى، ودة أ را ى ارات ط  ة داء رة زت ،ه رأ

 وا ،ا  ،ا ما إ م رل اع اوأ ،ا    ،رة
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إ ا ا)ل) أ و ،د ا   وار:

.  ا  ه اة ...)أ)رة  در -

واة،  ام ا  ر ار  ،رة داء ق أ  ،  ل  ذرة

:ا، ا  ا ،مأى،  رة 

.إم  أ! ره-

 )ت( :

-   .

: د) أ)ل 

!اا اى؟ن ت-

 )ت (ارإ   ،ة  م رأ:

-.

   ،وره را  :

.نمن أ-

   وأط )أ (  ...

 ا  ا...

وا..

واف

* * *

  

  

   ،ا ا ذ   ، ط )ا(  ،)ت( و) أ ( 

 ة ا أن أد  ، وا اا...

 ن ق  ا   ،را    ر ر ...

)ءل) أ ن :  يا، ا تا  عه؟أي مو!

اات ا  ،ة أ ا اي أد  ا ، أن  ا، ا  وز

...  ، رت   ب
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وأمن ا  زا...

 ا ا  ،ا  أن اا ا  ا ا وأم...

وا...

وا...

 وا)مو (ا  أن  و  ، هو...

أن ذ  ث    ا..

  ودا...

ا، اي  أن     ، ) ارا(ان وأم  رة   ،رة

  ا*...

ا إ  أم   او...

نما... 

وم...

أ  ق   وا...

... ات ت

 يا ا  هو تا...

  ت(و (ة ق ذاتا ذ...

 أن ا  نوه ا  ا...

ا  ...

!ى     ا؟:  ،  إ، وا ( ،ت(ور 

 ووأ م ،نت(ر ا (ا ...

  

  

*  .  
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...إم ن

...نان

ر  اي أ   ،أ ا ذ د ا را را...

...أ  اد م  ،    أ وأى ز

ات اا...

 اود...  

و...

و...  

ن ا ن ات اا؟!

اا     ، أ و اد،   ادث ا ن ز،

!و؟

! اي  أن  ا؟

و ء؟   أن  يا!

ا  ا ا أ...

ا  هتاا...

..ات ا ا ا

 أن  يا ا؟!

 م ،ا   ،ز ا أز ت(ام (  ،ة  وا:

!ذا ون ان؟-

ل وزر ا ل:

- اا) ت(..

إ  ة، و  ه ام  ،  ل أن:

- ...ل أ  .

أم  ،   ،لا)أ (  :

-ة؟!

   ،ءة رأس أ:
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  ق أن  ةا.

  )أ( و ،:

!؟-

:ه،) ت(ل 

.ق ا-

  وا)أ ( و ،آ ق...

... م  ة

  .ة

.....  

..
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٦- ما...  

 ،را ر  ا ،ا اوح ا  ار و ، وا دا

  ء  "ا " ، ف أن   ،رت ااه اا  و

  ،   ،ا أ ا ،ك اا  ة واا أ ا ،ا

 ،    ،دو   ،ات ا ق ة تو ،   

رو ا ى أ... 

 ام ا  رو   ا ب، وأدى ا ناء أر   

 ،رة ا  ا:

!أزال ذ اء ؟-

 و ،  ا هأ:

-دة ا  ا   إم.

  ا :

-ري.

و ن إ  داة ن ا ن  ة،   ا اة  اح،

:و ل  ار،  ا أ ة ة، أر إ ااء،

.  ذا-
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ا، وا ت   ،  ة، ذات ا ا  د إ ا ا

 أن  ،ةا :

.   م.... ا ا ان-

 ،ه اءر اأ:

؟دة ا   ةء مإ  !

:أ ا، و  اة

-.

   ،دة   ،و " إص"م ا ة إ  ،   طة

..رة      ، ارض، وا أة وأدوات

 ي ات او ار اة ا ي  تأ اء ا  ، ن

   ،اء اا  و ،ا  اء...

.وا ا وء

أ  و ،وا  ،ىا وا   ء أتو .. ل ، ت و

ء اا إ  ات، وا :

-   أم اا ،ت ا  ت   ،آ   اا

.اى

: ا و  رأ ،و   اه

- "ن ا ..."أ  إ ، و رت  ، ا أرى أم  لت اوروا

ا.

 ، اتا  :

-  ا ادة ا.

:   ا وات

-إ  ولا ا  ،ت اا  نا د  ة ه ا أن

  ءأا ا  ن يق اا و ،ما ا   ا

ا.

  ا :

-ام   أم ن؟أا!
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 ،أ ا أو:

.ا   دة

 ،ا :

- لا وأرأ.

ا  :؟ر ا  و!

رأ ا .

. أ ا

   ، را ح :

- و ،ك ا  ث ذا  و   أن ا "ة؟"ا!

:دد  اات  ، أن ل  ر

- ي ماا...

اا   ل ا ،ر لإ  :

. آذان-

: ا دد ا، ول

ذ اق اي   اء ا، واي  ا اي ما ،أ أن ا-

،    ار  يا و ،أو آ  دول ا ا ا و

  ،رأ قما  .

، ور     ا  ام  ا، و رس ا ال،  ود

،  أن  ، :

-ا   رةا   ض أنأن م  ،ه ا   حا و ،ا

   او ،أو آ    ف قوا.

  اتا  ل:

- حا و ، -  إ-  ر ر  أم  ،  ط

.أىادة إ ا ة

:ا  ا أ، و ل

-د  ور.

 اتا  :
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- إ  .

ا  ،رأ :

.ر   ه اء

  ركا :

.اسو ك و ، ء  ا-

-أ   أن  ،  اتا  :

أن ذ را إم ،و    ،روس  ك و  يا ا

،ةة وا ره دم أم و ، ءأ و ،ا ه...

 ل و ،     ،صل اا  رم ط:

- ك ر.

  ا :

 ه؟أي ا!

ا ،ت اا  ه، و ام  د   أن  ،  اتا

 دا:

.و أم  ا طف-

-

  ا :

!  ؟-

-

رأ ا بوأ ،م:

. ار د  أى-

  ا :

-؟و فا ط !

ا  أو ،أ ات:

-.

   ،ا  ل :

-را  د أول إمو.

...ون     ا
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م ،قا   د فط ....

ا  ...

  

* * *

  

ا  ا  ، اق ا، ا، و  ،  ة  "ت"ا 

:"أ"ر 

-ر  عأ ...أم  وا ىأموأ   ،ون

 "أ " :

- ي، و رى لأ ةإمه ا عوا  ِ  أم اا ...  

 وا ،ة اأ ا.

: " ،ت"ق 

!ذا؟-

  أ:

-ا .. ا و ،ة ا  ا ءا ه.

 "ت ":

!وذا  ؟-

 أ"أ":

-ج إ .

 ر ن، وا ا ا  ،ر   و ،را ر ة با 

:، و ل

- ن  أن   أ أظه ا.

: ، ول أن   ة" ت"ل 

-   وأ ، قا  ا  م....

 ط"أ"ا ل و ،:

- ا  ..ء  م إم.

إ ا   ل و ،و ا ا:

!ن ذا؟-
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 أ"أ "ٍ :

-يم   ام أم.

 ،  ا  ام"أ " :

-آ   ق.

 ،ا  دازداد امو ،  أن  ، ر ة :

-ج إ ا أن أط .

 و ،     :

.آ ن-

 و  ،رل ات ا ت ار ، و"ت"و" أ"، ر اتم 

  ،ة"ت "  :

.أم  ط! ذا ن أ ا؟-

ا   ،ه إ ا :

-أ اا.

 "ت "د :

-  ا .

 ،ت  ا  ام  وء   ،ه  أن    ، 

:

- ، رم   أي  أن ....

  ر :

.أي-

    ،ا   "ت " أن  ،ا  ،ا  ه ولا

 ،ي اا ، وو ،  ع:

.أ اار-

 ،وفظ       ا و ،وا"ت"و" أ " ،ا  

...طن وان

 إ...

  

* * *
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"!  ا دون ارة؟"

: و ا اي   ،    ا رة  ة،

-   ا أ ن... ن إم.

ا   ح:

.  ن-

ل ا:

-ن أ ه   ،رة.

   ،را ا  ح:

-أ  و أن ا .

 ،ه  ا م:

-أ ا.

ا  :

- ء  أن رأى ث؟!

 ، ا :

- ووم ، ةي رأوه، ظا و ، د ،حوا رت او  وون

اط ن ا  وظ، و أن ا   د  وا و، ورل

 أو ،ا وف وا.

   ، را ا  رأ:

أو  ا   ... أم ن..   ا وا اوذا-

ام  ن.

-  ل ا:

- ...أن  ا  دون أن ، ما م.

 ،د  ا  ام   ارا  ،ا إ ا   

، أو  ةا  ل أن :

- ....ذ.

  فأ  ،ت  رهه وأ دو:

-ج إ إما   ط.

-ا   :
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-ا  ح ؟و!

:أ  ا  ا، و  إ  دة-

-.

-ا   ةا د إ :

...ا  أم ف اة-

 ه، و  ه وام:

.... اا ر-

  

* * *

  

"راا  رب  ، ..."

ا  أ أ ،  رةا"ت"و" أ"   ،ة  ولا  م ،

ة  ما:

! ذا؟-

ا و ،ا  ا ،ه :

- ا أ ،  أموا ا ا  أن  أ   ر، وه ا 

د وو  تأ  ،طرب اا ءص ا أ ،ط ...   و

ا  ه، و    دههوو.

-إ  !ا إ  ه را ؟أا!

ا   ل   ا  ه  و ، "أ "ر:

-   و" "ة رب  ،زا ه؟ا!

:أ  ا  وء

..أي.... إم وع ك-

 "ت":

  ارثا ا.
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:، "أ ،" ا إ"ت"، دون أن   رة  ا  ا

 م ... أ ا  ث، رك "أ"اا أم ج إ وم  در -

...و  ادوات از ، و.   اق إ ، و  ة

ط "ة" أ:

- ذا؟وا!

!أي ؟

: " أ"أب 

 قرأس ا ي ما قذ؟.. اأ رارب ا   ء أ!

ا  دازداد ام  ل أن    ،ت "ة"أ ا   ،:

-د ، ون أ   أن  ...  ر إ  أ .

: " أ"ل 

- ون؟أأم!

   ،ة  ا ا:

-، ء ي  أ ام   أم  ،د طا و.

 "ت "سو  :

- طرة اإ ر.

 و  وأ أ ا ا"أ"ا   ،ر  :

وذا ؟-

 "أن" أ  ،ت :

.أم     ون-

 ،ا ا:

-ع و ،ا اج اوا ،ا   را  أ ،  

و ،ا ا  صا  ،ىة أ ا  ،اا أ   أم 

إم ن ا .. رؤ ا، وم، و رك  إ ة، و إغ

ط  ....

اا  ،  ن  ، إ أن و   ر  اأن " أ"ول 
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  ك ا ن   كا...

ا ا..  

إ اآب "  و"م رب ا  إ ا وا ،  ا ار

: ازو    اة اا  ام، و

-ا  ول أ ...، ةن ا وزو   را أم ن دا و

 حت اأول م  ت  ، ااات اا.

   ه ح:

.ل رى ي-

  ةا ر إ  و ، :

 !! ا أم  أ و ،وا ا و  ات، وات وا

ط  اح، و.

....وا ارة، و  زة ، وأدار اك،

وا ،  ه ة امآة و  ق و ،آ  ه ا ،ارة اا

ا  ا إ م...

 ن ،ن ا  ا  ،  و  ةاوا ا ...

...ذ، و  ه م ،و ا  ارة، " "وام  ار 

ا دا ى وأ  ت   ،    وا ، أم  ،ردة
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ر  ه  ،ة  هو ،   را اءب ا وراح ، ر

وا...

 ه  ،ره  ا ا   ،ة   ن د  ،آ

   ما وأدرك أن ا ،...

...أدرك ا   واة

ةا...

  

* * *

  

 اا ت"ر " را إ  ،د  "ا" أ يا و ،ق وارا 

 ات  و ،ا أ ،ا  أ  ظو     

  ،"ت "و ،ا ب و م  ،إ.

إ  !ر  ا ... و إم   ..

 "أ " ت ل و ا :

-د إأن أ  نو ،أو  أردت أن أ ر، وا  ...و ،.... 

ت"و":

-  أو أم ا ...إ  .. ح ج إ إمرا ةة اا.

:ه،  "أ"أر 

- صوا.

 "ت "  زرا  و:

-.

 ط  ر ي ا ه إأوا أ"أ"،    ، أ  :

!ذا ث؟-

 "ه،" أ  او ،رأ ،ة ةز  و:

-ا  أ رم.

   :

ذا ؟-
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:ه، " أ"ح 

-،  اام    ع و ،  ءص د  ا ذ  

 ...عو د   ر أمأ ق، وأما     و ، و  

وا ا   ه ن أ.

  ت"ا" ،ة  ا و ،:

!ا؟! ره-

 "أ " رأ:

-ا !!

 "ت":

 ؟ااو!

 أو"أ " ارة   ،أ:

 ى أ  تإم  اعم  ت أ  و ،ا م  ،ود 

اوا.

 "ت":

-إ !

 م"ور" أ ه، وراح ل و ،  ةا :

-م إم ...ورا  رب  نإم  ... ا وز ا.

 "ت "ر :

!؟ذا-

 ار إا"أ "  لة، و :

- زلأ  إم م.

 "ت "ر :

!أ م؟-

:أ  ة

.ارات-

: ا " ،ت"ب 

- .......ة ىأ.
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:"أ"ح 

-ا  اا .

و، " أ"وا   ا ،ت  ا ، أب د ي ا ة

 ت"و" ا   ح:

- وام  ء  كرجاا.

: "ت"أع اي  ا، وع إ ارج،   ل 

-  ا ....و ،ا اا ا ذ إ   ر  اا ...

،روا ا  إما...

 ط"أ " ":

-اراا.

:ه،  "ت"ح 

-ن ا أ ... ا أم اا  ،ك ومأ  ،ث...

 ط"أ " ىة أة:

ن أم  ...و ن.. إم ون إء ا ...ب  ا د ب-

رء اا  ت نا ..ن... ن..

 ت"ر "  :

-  أأ... اا .. رأ   ة أوا ،اع اا ...

 د"أ " و ،ا ه :

-  إم.

 ت"ز "، و:

-ي، و رى لأ إم...

:ا  ،ر  ،ام أز ز ا  ه

!اة؟ذا ك ه-

آ  ه ار م  وو ،:

.أم د  ار ! !ذا ل؟-

:   ،" أ"ق 

!اة؟ ه-

:را " ،ت"ح 
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 امع !  إ ...... ا ، ا اإم ذ  !ه؟"... "ار -

، ا أن ذ ه  ة د  ا.

  ا"أ "  ا  ،آ ل و ،وا   رة ،ه:

! !و ا"... "ار ! ره

  

  أ "ت " ة :

  رك ؟أر  ا ! م  هإم راا  ...،أ  و....

 ،ا ود، و  ذ  ،ىة أ ه وا:

-إم ...إ  ! ر ... إما  ،قا   " "َ ىو أ ...

..ى

 و  ق و ،م  ذرة  ت"وار"،:

-ام.

 إ ار ت"وام"..

وا.

  

* * *
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٧-آ...  

م ... ط ل اأء رت ااق،  ر ...  اب ا إ اة"

را رد ذنا..."

"ب اا ة إا ... ط   يا ؟ل ا !"

أ   ،   اات،   أ...   اب ا إ اة"

 و ،ر اا ا  ،ب اا  ة...."

"ب اا ة إا ... ادارا   و  ا ذ .... رؤ 

"...ح

  ،و ظ  مه  وح، وم ...  اب ا إ اة"

و  ا  ...  ،ا  ا ةو ...."

"ب اا ة إا  ...ل دونا ا   اوا ك أو أ و

..."اك،  ور أوا أى

..."!ا! ره"

"ب اا ة إا  ...ك ث يا ؟!"...

أ أن ...   ...ذ ا اف ة او ...  اب ا إ اة"

 ،  ا ، أم أ و ، أي رت ااا   و

"...ة

"ب اا ة إا ...  تاا  ب ،ا رة، و   

 او را ي   لا ا ذ..."

 إن    ...  و ون ...   اب ا إ اة"

ار  وزم...."

"ب اا ه إا  ... ي  او ... ي ؟..."

  ا ارة و أ م أن م، و ... اب ا إ اة"

 ...ة  ق  ا وذ...  دا  ،   م إ 

"...وة ة،

"ب اا ه إا  ...ي لا ا ذ ا..."
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"...را اار ... اب ا إ اة"

"ا ه إا ب ا ...راتدوي ام م ...ذ    ا

"...ال

ار ا  اف  ...  م  ا...  ... اب ا إ اة"

 تام  ،أ إ ل، وارث؟ يا  ؟إ  ،ا  تار!"

"ا ب اا ة إ... ؟ث أ يا !

"ب اا ة إا ...أ ...أرا..."

  ..  ارة  اد، و  ث أ ... اب ا إ اة"

و ،ة اا    ا اذ   ط أم  ،لا ا

 ...  ون و ....ك ط اف أا دي إو ،  ..."

"ب اا ه إا ... ا ف اا  لا ا ذ ا ... أ

"...ي

"ول و إم..."

أ أ اب ...   ا ا ... اي ث ك ... اب ا اه إ"

ا... أ..."

 ام ان إ ا ا ا  ا ...، اب ا إ اة"

ا  أم   ، وا ،   أف اءاا  ي ...إ  ! ا

  !م ق أ ... ق وا  ...."

  

* * *

  

"  ت و ،رء اا  ت إمورا....."

 أ"ي" أا ،ا  و  ،   رةا وء، و  ه ا

أ ،و أ  :

  يا روا    أ  ا؟ إم""!

"ة،" أ  رأ:

.ماع ا وه  ،   ... أ إ اج ا-
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  ا :

- ،ما م  أم    ،ه ا  قا أن ذ ى إ

  أ.

:إ ا، ول  ة" أ"ل 

-.

 ار  ،د  ا"أ " :

أ ن، و    اق ، و،    أم  ذاة،  ذ اء-

   ث أن   اام  ،قا ذ  ا ،ا  ،قطا

ا أن ن ، و   ا أا أن  ذاة  ، إن ا"" ر

 اا أن ... ن اط ات، " " د د أن  اره  ار

   أي    ،  قا ذ  ت اا  ،رضا و

أ  ،راا و...

   ،    ،أ    إن ذا ،آ إ   ،رضا   

إم ن وا، إم ن وا  و ...  ة  ان أا، أو ن  أي ت

أ إ ن...

،ا  دةوإ ، اء اء اا   ا ،طا رة دور  ث 

 ا، ا ...   ،   ، اي  ه""و أ ام  ار

 ال اط  م ،ا  يا ،ا ... ،  اه و  ى

ا  اا... وا    ورأت ،أ  أدر  ...م  نا و.

  إا  ل  ،  ط ا:

-  إ رد"أ ..."اوا ا  ج أم

.

"ة" أ :

-ذ  م  ت"ا "و" ..."  ج إ إم.
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:ا إ ا، ول  ا أل

-  إ رد "ك"أه، وا ا  .

ذ  ، أو  د   ام ا"أ " ،ه :

-...

 م ،ةرج ا ام  ،  ا  ، ا 

-دة ا  م ... ر... أ ....رت ااا  ث  أ م أ ...

  را  ي، و  قطا   ... م.

و    اب ،"أ"وأم ال،  م   مة ة  إ در

:درا ان، و ر ... ا إ اة

...ى ... إم أ ا! ره-

ا  و...

اأ 

  

* * *

و  إ ، ن اس  "أ" ا  ا ا اي ن   ار

    ا....

 أم   ، قر،    

.... ا ا  ،ة هإ أم  ا أن  اس

...إ إذا

ب ا  د ذا و ،  أن  وأ ،ا    يزج، اا

ا ذ  ، ذعا:

- !ر  اد  ا.

 ن ا  ،ا  ه أن أ و ،ة م إ  و ،ا 
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 ر وط ،ت"ا"ا ط ط س اا رم و ،...

ابو...

...ةال" أ"ور

...وة

...وات

،وا   اوأ سا  و ، ،ا  :

- م ذاذا؟ ،ا!

  راح ر اا و ،ا  ول ا  ن أ  ،ارو ارو م

،....

 م  قو....

ن و ،ر اأن ا  ا  إ  م... 

   نأ ذ  ، و ،اث رأ       م

....اس

  حوأ ، ا   راح  وأ...

 ت...

ر وأ...

  ، د ب 

 ةرة وا  ة، و را   ..

..اذ ...رة

، د  إ  ،ةا  ب ،ك  نو...

  وام"أ " ،ا    و ، :

-...

    وأم ،    ن،ا  و ، ، ةا  وام

 سم :

...إّ أن    ! س! ره-
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ا  ق و ، ردة ة ه  تو ، ر  ر  ، ا

... ود

 ،ا ا ذ  ،كبار ودوا    ن ،ا ...

...  ا" أ"ود  ... و إ ة م  ، ار،

د ظ أأ ، ....

 إ اة، وام   أن  اط  رأ ،ت رة ا و ء

ر اا

   وام"أ " عوا ا...

ا  زوج  ءا  ام ..

...ازوج  ن

 ك  إم...

  ...و إ ةذ ا اي ا  ك،

! ء؟

!و؟

!وذا   ا؟

وال اا  ةإندا ود ،ا إ ا ا ذ   ، ةءا..

 و ،أ  ا و"أ " او ،ا .

.. أ... أم  أ  !؟ذا-

...أو ذ ا  ه

وأ...

وأ...

ا  ن ه م ،يا   ن اهو"أ"  ه ي اا ،

م إ وو ،ما ر ال وا ...

د  أن  ،ه   يا  ىو...

...
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...

...أ أؤه

 ن اه را ، و  أن  ،...

 أوو...

..أي ء

 اه قوارا ذ    هوأ ، ،ا...

ق اا  وا وا   ار....

... ه، وإ اه

...ذرا زا ن  و  إن

  وا"أ "،  و ،ار :

 .... !...

  ، ب يق ا نذرا ...

 ن أ ...

 ز ،ي ا ةأوا أذرع د ...

  وو"خ" أ و ،  :

- ...... ...

 ب رام ، فو  ه وام  

 انآ..

:و "   ت"و ار ا ،ح 

-أ وا ...اأ  أو .

إ طا ا ار ذءاا  ،رةمزر ا أ  ا ،ل اا

اة،

ا  وا رة، و د  ت"ل ا":

! م ا؟أي! ره-

 ة، وروا   دون أن ،م ا ا أ أزا ذ  را وأط

...اق

وام"أ "ت، ادوي ا  ،  ا  ،ورأس ا  ا
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....

و  ...

أق  أم  أط  ر  ، أي  و، وإن ا وم   أ  ث

 ا"   ت" "أ"ا ، ام  ال، وام أذر ا ، ورأى 

ا ا وأ ،و  و ،  ار   قة، وا 

أ  ،ا ا أ ،ا ا  ي ،و  ،را ق رأا ذ

آ   ا...

أط ا ،ا ا و  ،ت"ا " ،ىة أ  وا ، 

:

-ا أ ... .

...وام ر  ا ة أى

ا ،ة أه ا و  ،ة  رتأ وإ ، دون أن ،ا  تا

ا ا ا اروا ،م ت"ا"   ا ،...  

  

 ت"و" م ة  دزم...

و...

ورا..

ر    ةووا...

...  ام ، ور  أن ا ذ ا وه
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ح... 

أ و...

  ، ت"و":

-أ ا  ...إ أ ة  ا را  .......

  

ي، ورا ق اا  ة  ،ر ا أ  ،اءب ا ا أذر

"دد"أ ي راحا ، سم:

-  .....ا  ه ن أن   ...... 

 وف آر   قا ذ  ،ي ء أزرق  ةا  ،

...أى،     إ اة

  وا"ت"و" أ " ة وا  يا ،اا ا أى ذ  ،آ

 ،زرقء ال ا    ،  ن...

...ارآه ط د" أ"

..ه  ل ات" ت"و

ي اا واا  رآه و ،م ا  ،ةا...

ا أن ذ ا و ب أذر وراح ،ذ  ا     رآه  يا

...  ، أم   أق  رط ور   ااء،

...ر ذ ا اي ه، و  داة ةو وء

 ا ىوأطأ...

... ام  ااة ء أ س  اء

 ن،   ذ ا اي،  أد    داة ة، امس ا ة

 را  ،دا ا ت ذء، اا  ة   ،وأ أو....

 و...

ب ران اء  س، ن  ل   وب ا ااء را ،  راح
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 و ، ء وا ل إ ،...

أ  دا ة اء، ا   د  د  ، أذرع أط ة

 ة إ را....

ة، ااف اطرة، وااه اوا ،ان اا ة وأا  يا ا

 ة واما  ا  ،رجا  ء د    ،زرقء ا

....واة

:و م  ا، ام ا إ اة،

!أ ؟-

  ، ذا ن ز"ت " ،هلما   ،ح ت:

-ذ .

را ا :

!ذ؟-

 ت"أو " ،أ:

-ا إ...

 ،زرقء اوا ا ر ا ا ،ة اا ر إوام   ا



١٦١

 ح  ي، وق اا وذاوا  م ...

ام  ى؟ ا!

!؟

  

* * *

  

"  ام  ء  أن أ..."

 وء وارح، و   ، اي ه ء ا ، م  ا ارة،

ة ا "ت " :

!أأم وا؟-

ا  أو،إ أ ر  ل و:

-اط.

ت"ز" ،:

...و  أ  ء واا وت اا اىإم أول،-

م ا  ء  ا ،ه :

 وق  أازال" أ"و  ه  ار-

. ا  وء

!و اي ه؟-

: ةأب

إ  ءا ن أن ذ وأم ، را  د 

:ل ا  ود

 ا  ز  ،ا م  ه ا...

 :

!وذا ار ا؟-
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 الو ا:

- ا ج إ ن .

"ت "،ة  لرأو

- أ ز.

: ا  ةدل ال ا مة  ، أن ل

-ه... اط  د  ،ط و  را.

: د "ت"ل

-ذا؟او ،د!

و ،ا أ ور وه، و :

-ا  ا أ ن.

 "ت" ل وا ،ل اا ا   ،ذا  قو ،را:

-ا ات اف ا  ،ر  .

...ةوم ة

...ول ة  ة ط   ،ة و و

قطا...

  

* * *

  

   ،ت اد   ،ا "ر"زوا ،"أ"  ،ا  ي

 ا  ،ة  و ،زو.

 ه مث  ن ةا و

ا  سما...

عا...



١٦٣

  ،ة رورة ك م ،ة ا فط ود ...

دو إ   و...

...ودون أن ري، ار ه

...و ارورة

ا أر  و...

،ذ و ا"و"أ ، قو ،...

 ه وام  ...

 رت  ل إو ،   ورا ،رورة اا   ا ،ا

د...

 ار، و ا  اه، و  :

-... م  ...م .

ا  طة أذرع أ  ، وا....

و  و ،و  ...

" ......".......

ة،ام  و ،    وراح ،ا    و ،  ا

 لا ة اا   اش و ورح اء ا عوأ ،ا آ أ

   ا  أن   سو ى..

 ، م   طف ا، وار ر ء، و  رأ، وا  أموطاف

     أن  ،ا ط و..

ذ م  ح وءوا اا ًء وو  ردهو  رق يال، اا

دا...

  ىذ د  ات ك زا أم أ  سا ام   ن  ،قا

ا ا...

و...
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و...

... ااطان  أدرك ذا أ او  ث

...د ر وذا   اول اادث وار ار، و ف

 أن   اء،  ا  أ  اي  م  أدرك أم  ان ون

،م    و ،امق وىأة أ ا ا  ر أن ..

 الرك أن ا اوا     ،رق رأ..

...م  و رق 

إا.  

* * *

  

 ا
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ا ا  

اا



١٦٦

اا  

ات اا ورا ،ا   ،ة را   ة ةج مب ز"" ،

 ت ر. 

ما إ ر  ا  إ  ه، و  زاد   أوراق و ،ا 

ول ا ،  ا  ،   أ   ،وى دون  ا 

 لأ ر  راح ،  م دم و ،أوراق ا  ق او ،وزو

 ك دون أن ،وات اوُ ودون أن ،أ وأدموا د إ " " لا 

ا، و ا  ا ال ا  ه

  

  و..

  

***  

  

 إ  وزو و      أ، و  ا  واة، أو در

  ه ا رتا..

ود، ق مان ة، ور  ات، و ل ار، أ أ أ و  ا

ن وا  أمّ   ، إ  ا ،ب

  

  

***  

اة   ات اد  ب

 ٍ ت مل، وارق اا    رآهر  ر  ، ةا دا

،ا رو ،ه ارث، و    ،با أراوو    ا و



١٦٧

 له، و  لة

؟؟.. أم إ د و

ل ا  وء

 ن"أم أ .."ا 

 ن ط  ي أا ض ذ  ،ا ا ا أراد  إذا ،ا 

ل إا

  ، و إن ا    

،ا  ه و

دة ا     

امودة إ ،اُ   أن ا   ه

، ا ا إ  و ،  ات ا 

. أم ال   ا اة

إ اره، و أن ا  ه" "أد 

،ا ا  ّور ،ه ا وز و

ول دراإمءأ إ ّأ و ،أ   

أو ا أ ، ول

ا   إم

ا ر دا أن  ن اك ا ارب  يا ،ا

  ا إ ّا و  

***  
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 ّ"" لو ،و أ  أ

أ ة دة  دة ا؟

ا لاو ، ا

ّر

ودا ر ة أى  ء و ، أن

ا ا  و  ا  ض، ن ا اض م  ن

، ول  ا""ال

و ث ا؟!.. ؟

ر ،و أ ّ لاو

ا- أي- ،وا   عا    ،ءوا اوا ا     م

إ.. 

  ا  ة ا إم.. 

 يا ا ذ  ا  وا إ .. 

ن ا ه ا و ك  ،  د إ ت ت، أو أو ،أد ّأ

  ل وزوا ر  ذا ا  و

و  ف ا أو ،إ   أم  او ،وا اف ااما

" " ل

 ..ا  إ  أم ل، وا   ،با  ا   ،رّ 

 ،ا ا

 ، ي وا ا  ا  م  ل وزوا ة ور دا   ا

ب ا ار ..

ا  بوا ا  أنل وزوا د رو  ،ا و ،

 لا ور    ،اا  نو م  ع  

 ا""س  ل و ،

 ا ..؟ه ا إ أم   ..ء   ا  رأ.. 
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ا ،    د ،ل وزوا ر   إذن 

وواات، و   ا ،و ا  وق اوراق واال

ال

 اد ، و  اك م أى  ب،   ا أن ي ان

زااة ًء، وامف ا، إ  م ان



ه ا و ا أن ا اا و ا  إ ا اي  ر .. ا

اة

 وذا ا  ا رأ أ

ر  ار  وإ

ارح  و ا، ولا

 ..  إذن  ة ادا  ا

؟أ

 .. ك

ّح ا ه، ول

د و ، ظ  أ إم إ   او ،ا  أو ا وا ا إ 

م ة

ق ة ا بودو ج ار  أن ا  ،اتال واات واا

آ   أو ،   و.. 

 إذنأم  او ،ا ءه ا   ف ن

 "" 

م ..ا ا  ل، وا ر 

م.. ن اا ا ءإم  

  ا   ،ة حار ا ا   لارو ،ا
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أ ..أم إم" .. .."  ث إّأ ..ا إ ّ   ا  وا أم م

..ا

  

***  

 ء ا اج أا را .. إم"م .."ن.. م م

 و ، إ ا  دأ ،ا   إ 

ا أدري  أك ّ ي،  ا

  أدار  ،ة  ا ق إّ و ، رةا   ،   ةا 

اةا  أن    ، و ب

 اي ا

أ اا؟

   ،يا ام

أي زاّ  ي؟

 لة

  ن يا ،ا  ..؟ذ أ

ه و، و ل اي

..! ذا؟

 اإن أ أن     ًء ا  ،ه اا يم

ا ه  د، و ل ء

 د إو ، أط   و

 وأ ذ ر  يي، اا و 

  رة اء   ، وأدم او ا  ات ، إ اار

دا  وط ،   ،ا ا     ، رإط  و

  ود اط، ا، و  ا اد ،ه ا ور ا و د

 ت  ة لأ ارة   ارق، رءو اا ا، و
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  ا    ، او ،ا اظ   ..أ  ن

ا ا

 ..  : ١٩٣٣ر ا ارة

  وا""،ا و ،وو ،  ر   ،ه  م 

ر   إ و  و ،رة اا ء إ    أن  ،لا

ا ا ا  ة، و لت ات

أك ا.. اأك  دة

ات ا ت  ا ةه ا و..

 ..

  

***  
  

ا  
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اا ا  

ا
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ا  

ذ  ،ا  ة، دوتا ا..

وت"، و   ة  اطء  ا، ار ر دد ا  ان

"..  

،وا ا   ة، وو وا أو ،ة، واا إ ا ل أع ر

ا ذ أا..

اة،  ة،     ا، واء  "   وت"ار 

   ،أح ا  را ا  ا ب او ،  

ا..

 ن ،ا  ،كور"و"..

 ب    ، لأ ض ر ا  ،أ "ر " اوا ،وت"ا "

  ، ..

ط    ،  نا ا ،اردة اة اا  ،ا،ا  د 

ا ةا..

 ،ا ا   ن ،ح ا ،سا أ هأ  ن ا   

 أن ار  ،..

  ،ا أ ا ،ا ا  وو"أ" ، لا ر  ا أ

ا  و ،:

!  ا؟!.. ذا ث؟-

 ور"ر "إ  ت  ردة، و ة:

- ..؟أم!

  "أ " :

-أم"أ .."ا أ  .. ذأ  م "ور"؟!

 ور"ظ " و ،ة من ا:

- أ"؟".. أ !

 "أ":

-مأ  ..ث؟ ذا!
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: اال،    ة ة و، وم " ور"ق 

!؟ث-

:، و م ه"أ"ح 

-  روت"ا"؟

ا   عأ  ء اأط  د ن، أ  أن  ،إ  ولو

:رأ   ،ارة

-   ول "أ".

ر " أ"إ ا واب  ،ا  أو " مدر"ن اث  ار

ا   و ،:

!وذا؟-

:ه، " مدر"أر

- ور"ا "ض ب"ا"  أي أم ،ا ةان ذا   م إم ، 

 ت  رآه  و ،ا .

 "أ" و ،:

.دإم ..  أن ن  م  ث-

 "درم" ،:

- ذا ؟.. أا و !

ورأى  ا او اة،  "،  ،   ور" إ " أ"أدار 

 إ  أن "درة،"ما  ء  و:

!ا؟ اك ف-

  ، الا ا"درم" ر  ،بأ أم إ ، ر:

- ، أنأي ط..

 ط"أ"ة أ  ،:

- َ؟ا ا  ا!

: ره، و ،  أن" مدر"دد ار 

.""، وار "ا"، وار"ل"ار -

 ا"ل،" أ و ، مّو ا   ،:

-  أر ..را.



١٧٥

:ام ت   ، اد ،ل

!  رب ا؟!.. وذا؟-

ار إا"أ " ،ا : أن أ    رد  ال"أ .."  و

  أن ا اضا ط ا ف ور"ا" ،ة دهو   أم  ،

.ء  مو ول ا ؛

: ة" ل"ل ار 

-رب اوا ء اأط  ه ا أن رأ و .

 "أ " م رأ ،ا:

.ا  ا ا .."ل"     در-

 ةودون أنآ   ، ا ل ار أ إ ا ، ر:

- ح نا ة أه ا ..صء ا ي سا و ، اج اإ 

دا.

ا  إ ،آ:

- ا  ،أم ور"أ "، إطل ال رو  ،رء اطا و.

..أ ت أو ات، وام درا اة، و  أم  ا ع

 هأوا م  ، د  توم ..

  و ،أ رء اطا و ،    ، ة"ور " ك  

.. اة او اردة ا، وه زا ن

 ان، او"أ " ة ل أن  ،   ،ه او:

-  ر"وت"؟!

:  وا "ا"ل ار ال ار مة ة،  أن دل

!ا؟أي ال-

 أ"أ "ا :

!ا؟، و أدري ذا اك إ ا"ا"وا و  در ال-

: "  "ار  ة،  "  ا"ا و ار 

.ار  ات-

 إ ا"ا "ءل   ، ة"أ " :
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!أ ت؟-

"ا " ،  رأ:

-أ  ت.   

 " "ا  و ،:

-ر.

 م"أ "، هأ   ة ا  ل ره، و :

- .. را  ،ت أ  ، ف أم "ا"  روت"وا"ا  ا ، 

.ا ح

  "ا"ا م  ،وا   ، ا  ي اا" " و ،ا

:ل

-ر إمأن ا   ،  "ا "  ،ة  ن روت"ا "

ا ة أم  أ أ وأم ، ءطا   .

: ة" ا"ل ار 

-ط ا أ ..ةا  ج، وا ر  ا أموا ،ام…

 ط"أ "ا :

-  ا ا  و.

 ام"ا "ا ل ة، و:

!ا را  و اء؟و م ت!.. ؟-

 در"امل "م:

ا  ،ت   اة  مذا إذن أت،   ا ، إ أن-

؟"وت"ار 

:رةح  "ا" امه، وت   اا ة ارة، و ار " أ"ال

-  ،ا  دهأ  أم ،ا أم.

.. ة" مدر"وا و ار 

مةو.  

***  
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...ع ... ع 

  ل اا ور"ر "  ،ة تا  ، ا   ا ،ا

و ،  إ  نارت ا"أ " :

-  ع ور"أي"؟!

  و ،  ا اس:

…ع ا.. ات ااع.. د اة، و ي ذ اع-

، ر  د أن  ،  و ، ردة إة اة اا:   

!أه ؟-

 ا"أ "،  ه، ور:

-   "ور .." إم.  

: ا  ة

-و ؟ذا !  

 أ"أ ":

.اط .."ور"إ    د-

 ،رأ ا   ،إ   أن  ،ودة واا:

- كأ…  ..؟ا!

 ز"أ " إ وا ، "درم" ،ال، و "ور "ا:

!؟"مدر"  ا  ه  در-

:را ،  " مدر"ح 

- ا أ أ  ..   م.

:  أ ره، " أ"د

!وا؟-

: ا، و ل" مدر"ا 

.ه أذ-

 "أ "ام  ،ال آ ء رل"ا"را  ل ،:

- اب ا؟أي!  
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  "درءل "م   ،   حوأ ،"أ" ا :

!وذا ه ؟-

 رل"ا":

-  ،ف ام  م ره ا در"أن؟"م!

:ا" ،"و، أف 

- ر  ن وأم .

ُ ا  اه،   ، و أه أن"ا"ا ارح   ، ار 

"ة" أ  ل:

- ول أ دون أن ، أ  و أمإ.

د ا ام  ،ة ةن مد"درم "ا  ل:

- ..  ،ا  ي ءأراد إم ا.

 "أ ":

!وذا؟-

 در"أم "وا ا :

-  .

:" " ل 

. أب    ر دا ..!؟-

"درم":

. ت ا  ت-

:" " ل 

. أوأء-

 و در"ام "ة، وا و ،  تا…

 ة، امور"و "ل:

.ع ات.. ت-

ار إاة أ ا ام   ،  ى"أ "  ة إا..

 ،ه ا ، ا و:

-   ا ت ع ي ن ور"ا .."؟أ!
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 إ "ور "ل ي، ووده ا:

  .ع.. ط ..ت-

..ا "أ"   ،ت

ا وا..

و ،رء اطا ا د ،:

-وا ا ..تي زي ا ن ،ط ا ي ارااا.

: " ل" ار 

.ت ااون ون ذ اي،  ا ا ات،   ث ات-

 ا"أ" ،:

- ا ط  ي.. اا  ى ا ر أم  ،ا ا  ،اا

ون ي  ا ،  "ا"و م  ط د، ف ا  ض 

  .ا ة

   دو ،وا  :

- ال إذنا :  ف؟وه ا !

ا  ، اب إ    را ة إ  نل"ا"  ل يا ،

:

-د  ا.

 "أ "ا :

!  ا؟-

 "ل "ة :

- .. ت، ا ط  أو ،وا ط   ا ي أ أن  او

.ات ة د،  اي  ة

 "أ " ،:

!وذا  و ؟-

  أ:

. ت إ  ة-

:و   ،"أ"ل 

-ا و ، ت ى ق   رة ا ى وت"م" و ،
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،ا ا  ،إ   أن م  أ   د إو ،رأ  را 

أ  دون أن ،ا.

  

: ة، و ل" ل"ا و ار 

-واي؟.. اا أ اا  ذا!

ام ،و" "س  ل:

  .ااأم أف-

:ءل  " أ"رة، و، وأط   مة"ل" ان و ار 

-؟و!

:   ،س أ ""أر 

.ا اص-

ا  ر"ل":

!أي  ا؟-

 و" "و ، ا:

  ، وأم "  ل"ار ن   ، ف أن" وت"ار -

  ء ال اصطه ا  ج وم ، ا.

  "ءلو،"أ :

!وذا ن رد ؟-

ّ) ( ،:

.امم ر إغ ات-

 وا"أ " م..

..  ه، ا ون ا  ام  وح

..ا  وأن

 ..و

:ةو ل     أره،" ل"و ار 

ات " وت" ا أن  ار .. ك اا..  د  أف-

مماا.

: س" "ل 
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-م.

  

: ة" ل"أ ار 

-صا ا ذ  ،يا  ن م.

..وم ة ة

 أ.  

......  

...  

***  
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ا ا وا ، لذ  ، ن را ل"إ"اتا   وا ، 

..  

 ،ا ر وا"":

.ا ب.. ب-

ر أل"ا " :

!ا   ا؟  اطع  اوراق،-

 "ا " :

- ا   ، .

:"ل"ح ار 

-ا إ   وأم ،    ،  وراقا   ت ؛ا

. "وت"ار 

: ا "ل" ، إ ا، و ل ه" أ"أر 

- ذا را  "وت "رط دا  ،ا ن ؟إذن!

 ل"أ " :

-ن أ  ء اوإ ،م  وأراد ،ا  ده..

: ا" أ"ل 

..وا-

:"ل"خ 

-أ  إماأ.

 ور"ر "  ،ل و ،ه ا:

-ع.. ط ....

    ت ه  رب ال"أ"  م ،"ور"ر ،:

-ا ..أم   لا أم..

 ا ة، ود ا " ،ل"اك، وام  ّا ر ال ا  ه

ر:

-ا أم..

  



١٨٣

ه اك،    أر، أو  ه، و  اا او طري" ور"أع 

:خ

..اة.. اة-

 و و"ر " أا "ل"، ،  و:

-أ  افا اذا؟أ!

 ار إل"ا "ا و ،   لر، وام  خ:

-أ أم ا..

"أ "  و ،ا   ،ل"أر "   و ،ط"ور"و ، 

ر ، :

.. .... ك  ث  ا-

 ، ار "  َل" ارام ، وى  ة " "و ار 

و ،ا  أر  أن  ،ا ا "ور " ة، و :

..""أك  در.. أش-

 م"أ "،ا   ذ  و ،ه ا :

-ا  ا أن أظ..

:،  ء  ا"ا"ار ءل

- .. ؟ا أم!

:"أ"ءل 

!ا وا؟أ و-

:لا ا، و ""اد 

-..

 ام در"وم"،  ل:

.. ورة-

"أ":

!ذا ؟-
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و ،أا:

-أ   ، م و أي أن ا  د  او ،  و ،أ  ،

.ء

  

:" " ل

..وا  و مك،-

 ط"درة" م :

أ!.. ؟"ب"ث طال ا، وم يء  ا ،اءة ا  د ا ذا-

 ءا؟ه ا 

  ام""ل و ،:

!أم؟-

: " ا"أ ار 

- .. رد ا   وت"أ "؟ا

:ل  ة

-أ  اأم..

  ح"درم": 

-  ..   ت  ، ث ..

، أ  أم  را و وت"و "     ن   ،ة ا

 قاأ..

:را" " ،ح 

..د اج  ..اء-

:  ،ا"ا"ل ار 

-  ،  كا  ذاة؟و!

و ا ""ل و ،:

-د د..

 أ"أ "ا :

- رآه  آ  و..

 ار" "،ةلو:
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-أ  و .. إم أأ..

 "أ":

-  ذاإذن؟!

:أن ل  ، و    و " ،"ازدرد 

ون  رل ال م ا   ، أ أم أ  ا اص،-

…و،(*)أا ارة

  ،ةوا د ر "أ "رم  ُ  ، :

!وذا؟-

:ل" " ،دد 

- ،لل ار   مو  نأو د ، أ  ا ؛و..

 ام"ل"أ و ،:

- تا رةإما..

 "":

-..

  ركا :

-و ر وا ..

 "أ":

-ا؟  يا!

  أ:

-،أ  ؟ذا أ ،و  ر  ل!.. وض وان ا ا، أن

   ة أ ..

  :ةل" ور"امى 

..ع.. ط ..ت-

 ام"أ " ،إ  و ،أ:

  !اء ؟أ ا-

  

  ُ   إدراج اال، ا: ،      اال (*)

مم الأ مو و  ،ر  ات.  
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 "درم " ،رأ:

-  ءإما ا اأ  ..أ ا  عو   ر ه، و ف  ؛

..ا ب ان ذاة

 "أ "ا :

  

-  ،  إ دمإر  ،وز ا  أم ؟ا!

 "درأن" م  ،ا ت   ر:

-ر!  

ام "أ" ا ،ا أ  ث ة، و و ،آ ا  ، رأ

..  ا وات

  ذ ..

ِر  ،ةوا   إ   ..

أ   ا..

وا ةود.. 

........  

...  

  

****  
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..، و  ااث" أ  ،"ان

.."وت"ع ار

..اح

..ان

اأ..

..

دوا..

..    واة

ووا..

رة أا وا..

ا..

وا..

وا..

 و، ت  ،ا  اك، واا  أ اام ،أن و    

ا ق إ..

أد ، م ل و ،ا"أ " ه  ح، ورا :

-إ  .

"درة" م :

-؟إ!

 ،إ اا  :

-ا..

  ا" "  ،عار  را ام"ا "   أن  مو ،م 

   ،ددر"ام"  ة، و   ،:

-؟و ..!؟!

:،" أ"أر 

-   ،ءد ا رو ،اع اا  ة ،  أم.

:ة أى "مدر" ار 

    ؟-
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:  و  ،ل  " أ"و، أدار

.اا-

د   نا واما..

ذ  ..

"أ " آ إ  مل ا  أن  ،ة ..

ور"إ"..

 ،وة اا ور"و " ل   ،   دون أن ،ة إا ا إ

: " ا"ار

.و     إم  ..!، ؟-

: " أ"ل 

.."ا" أ  ، أم ف ه، و" مدر"و ار -

: ذل" "ل 

-ا  إم.

 "أ "و ،م لرأ:

- إ  ن يا ، ان  ا  دور .

 ه إ دور"و"،:

."وت"ار -

 ور"ا "ه  وا ردة، وا وة اا  ث إ مل وة، وا

:ة

-وا م ا   و ،..

 اك ذا أ  مري، دا ة ، ا    اه و "وت"ار

!إ أ ا ، ا او؟

:، وم  "أ"  ،"ور"  مة 

.ه "ا  "ض -

:، و ل"ا"ام ار 

-     و ا ا.

 "و" أ ،ل:
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-رة.. را  ول أن نوا  رو ا.

  

و ،  روأ:

- ور"ا " ،لأ  را  ونا إ   ،و  ة حوت"أر" ؛

 ءموا  حرا  ه  ،صا ة، و الأ   ،

ط ادء ا ،  اار   ات ا" ،ور" "وت"ذا ، ار 

 ا "  ،ور"وأن  ون  ا أن   ء   ا، …"ا"ض 

 ضا  ء .

  

ا أن  ،أم  و:

- و" "ء   ،ة ظ..

" " :

!أم؟-

 "أ"،  مو:

، "ل" أ  ذ   ، ار  ه،" وت"ظ د ار -

،  ه أن أ د ، و" ور" د ء اي ر ا اص

ك الا .

  ور"ظ "،إ  و ، وا  وا أم إ:

ى أن  " ور"ا ،ن د د  ء،   أ ون اا  ،ه-

. أن أا    ار ا ، ا"تو"

 ""  ،رأ:

- أن   أ..

 ر إأ"أ" ،:  

-   ءطا   ذا ،إذن"ا "  أن  و ، إ ، 

 ل ، ه؟ ت!

  ، ة ةا مدو ،ا"أ":

- ا ود أط ار، و    اس، وأه  ا ا، و "ور"

ا  ة، واوا.
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:"ا" ار

- ..!  إم"و،"ا…

  

 ط"أ " :  

-ر راد  ا"ا" دع رك أمر .. ، وا  "ل"،  دو

دوره  ا، و"-  وت" ار-، وا م ال    ث؛ م ف 

أي أم ن   و ،  ه،  ، و ا "ور" ،ك 

،  ه ر"  ،"ذاة ا، و  أن أمه ار  ا  إ ان

 رضدثا  ه  ه ا.

  "ور " را    ،ةه ا "ا":

- أد  ه.

 "أ "إ  ،ل و ،"ور "ة:  

- ..وأط ،ر  و ، ا طا ء، وطا    

.ا ج إ أ  أع وا  ،، وأرا أن

:ة،     ادوه  "ور"ن  ا و ا  ،لظ ا

. أن أ أمن-

  نا وا ل، وذ"أ "  ، و ،   ره، و أ 

..برات اط، وت أاق

..وب

.وب

***
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ا ا  

اة
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اة  

 ر، و" روب"ان   ، وظ دا ، ط ، أن  ت ق

ل

-ف اام  ..ن؟ا  

 ت ز أ""ر  ،

- أ .. وا أمث إّ ا

 روب

- رأ ث؟

                                                                                                                       رأّ ، أ ؟-

ا رأ موأ ، راء ادع ا

وررأ أم ن-

-أ ا رأ  

  إمّ رون أم أذ اذء، ون ة

  أ ؟.. و  م  ا-

- ..نا ا  ون أم 

ر ا    اع،  أ-

 ..   أ ا ،ر  اا -

- .. ..رة اا   ا وا

 ر و  

  ؟-

-و ،  إم

 ن، و
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أ ا ؟-

-ط  ء  دا ؟ َو

-م ..َ؟  ..ا؟ وث  ،ر واأ  أم أ و

- .. ةا  ،ذ أ اأ  رةن ا  

أ ا-

-ا     ..ف ؟أ م

-  ر ا  إم

  م  الوا   اة، اى  أن

- أت نا

-ا    أن ا ال وا ّي  و ،ا  

   ؟-

أ  دة،  رة؟-

- ..رات اا  در 

  وموو  دة

-  مأ

اة واّ، و  ال ح أ رة،   اة   مإن : درا ل-

ارة،   و ا، واات،  ق،   ه ات، و مأ

ه، ووا ،ا ةواا ا 

..و ن اات واد، و-

إ اذ        ، ا، ي ّ    ،ل-

دا و  ،تا  
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   ا؟

- ..   نّم إم رونّ  ىأ ،ز

رو ا أن وا  واا، دون

   أ ري، وان،  مأ ارة؟-

- ا    

وذا  ا؟-

-ه ا  ،قا   مات

- ذاو

-ب.. ا اتك أ

 "روب "ّوء، و  ب ات اا ر، واا  و و ،ا ا اأ

ود إ  أص، أر أ إ    ت،  ا ااء  ان،

ا، ول    ا" "و" روب"

رات اا دة أا أ  ّو" روب" ..أ"" -

من اا  ، زي أوا

أ اون إ زي ا ا، ول

  إدارة  ء ؟

  ّولا أ

 ..إما ا   ان ا  طو
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وأ ا ه، وء، وات،واااا

 ،ل آا  ء 

و أم  إدارة  ،ا  م أ

 ل

 انا   ،ء ُار

ا  ل د ا

أ  ذات ة اأ  أن

  ب ا ث 

- : ا ، ول

 اأ ة اأ   م  ،ر   ا  

  ،م ذرا أ "و" روب""د، و

  ته ا أن  ُ و

 د ا إ ، و د

 ا   ،ةوا د دة، وا ن أواا  راع، وه ا لم ،

  لو" روب"ا""ة اأ رض، وا  ء   وم ،أ ا 

أ 

  ؟أوة اأ

د  ى، وة أ ا س   ،ه حّ  ،ط

م دة، إما أ  ا نون ا  

  ا ودا..
  ..وب ا اراع

  أو..  

ا ..  

  ..واة

***  

ا  
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دا ا  

ا
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ا

..ب ن

 ،ا إ ط  أم ث ا  

أو أم    ان

ء، اطء ا داتو ،وراق اه ا  ا ا  ةه ا  مو

أم  وا وأم ،رام ة أ آة  ا ،ا   ما وأم ،دو آة

 هوام ا 

 وو أ..

   و..

ا ذ ..  

***  

 أ ا  ، أ  مك   ، أع وا   ، أن ّروا

ا ، و أ ةااء

ا   ،كا   ام   ،حا  ن"ء ا "،ةا ّ وراح
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أ ،    أّق   ارع

 ،  م ن ف  ُوء، وء و  ك و ،ّوا ت ااما

  ٍّر

وا ، م ت ون ات ان   ، ّو ا   ود 

 ،نوإ ا  او إم:

ُ ذا؟ وأم ؟

..و أط  ة

و،ا      ؛ أ  ا ا ن إذا  ق أدريا و

وأم، و  م  إ وام  د واة،  ت أ   يم، و

  

  جا..

م ..ا ا  ا..

 جا.. 

..أخوو أن

وو ،و..

وو

 أ  و..

و ،   ءا ن ذ،   و   ،وءء و  ذا و

   مو

ن أ ة أ ،در ي د واة، وراح

 ه لواذ

و  

***  
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،   أم وأ ، ف أأ أ   ، ا ط م 

 ل و ، م  ن ، : 

  أم ..ا  إم

، درج   وا ،  ار ،إ و:

 ؟ أو أم  أدري ؟أم ..ا   و

 ، م ا   لار و: 

 أ  م؟

لارأ ي، وأم  سا وار ،ا أ: 

؟ذا

:ول   ّوء،

   م م ،أ   أما .. ا أم م    إم

  دا وأم ،ا ..را أم ا وأم ،  د ..؟ أ

،را  ار  أن إ ،ا  أ ا ن ا ت موو

ع؟ا و ،ا 

 لوأطري، وأ أ و ، م :

 ..أرأ؟

 ك، واج  ءا  ر ة     ذا  اق، وا

، ء  ، م إ ام  ،م م ء و

، حر أ  أ وأم ،م  ة اا   ،  أم أ و

،إ بي أّدد اا سوذا ب إأ وأم ،

 و

أن أ دما..

  ،ط اّ ا م  كأ 

 ، أت اا   و ، إ  و ،  د ا  ،ا

ار   موء، و :

دو ؟مأ     ،ت اه ا ِ ، أم و أم  فمو

ر ّ أد و.. 
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 أ   ،ة رأ   و ،  ا ة

   .. ارضو ه ، و  إ ا، و  ، ي

 ي وار ، ا ،و

.. ت

   ه م أو م دد

وراح ي

 

ذ ءا  دء اا  

***  

ر  م ا وا ي ا ، ،ذا أ ا ا  قّة، وأا

 ٍ ي 

  ،ة  ى م  إم

أم  أ اء اا او

 أمو 

و ام  ت  و أدري   ا،  ، ، ، ر اة،

 ،ي  ،ط:

ء ا أم آ، و ".. ذ"أذ 

أن أ  ،ودل وذ   إ: 

ذا؟

 ،ةا ا ر إأ: 

ا 

 دا و ، ح ا را: 

 ك ر

،م  تأ وأم:

 ؟
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و ،أ  را إ :

 ك"ر .."ذأ   ذا"ذا؟.. ؟"ذ  

***  

أن ا إ ُّأم   ة أا  ،   .. ك أدم  ..  

 ا، وا، وا اة؟ى

 " ، ،ر"إن ي 

 : ا ه اة و ا ر  ٍء

.."ذ " أذ 

  أم  وا اأم

و  : 

و ، ي 

 :داوامت

 ؟

:ل ا، و  وم  اض

م رى لك أن موأ ،  مأ

 :

..اك؟ّق أم وت م   ذ ..! ؟

درت أم أن  ، دو ،   ق أمّ ؟

 ،  و  ق: 

..".. ذ " أذ 

ء اأ    أ

:ِّ ٍة، وأم أأز ه

 أي. .أم ..

أمت ارض   ن

 :  ٍء  ا ه اة، و ل

إم وم".. ذ " أذ 

وا ي  ذل
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 رأ ما ا م و ،  و ، ء اا ذ  ،ا

 ا إ  بّ

 عوس :ارا.

اا و ،د  ا: 

؟ذا

 تةودوت اا

ره و  ف ءة، وا ّ  ا ورأو

ا ذ لأ و   أط  ،م؟: ارأ .. 

أ    

ة  هظ   د

  ه: وأو.. 

ا ذأوا

ور ، اة، واما اا خوأ:

 .. أم أ اء

  اا.. 



رّوأ ،أروي ا ورام  إ  ات، واات، وات، و اتن مد  ،ه
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ااو أورا  ءء وأن أّومة، ووا

وا  ،اض اا  اروا إ ،ا  

***  

  

 ،ص ز  ط ث إو ر ء ر ا و   ه  را

 ك، وا نا   

اوا  قّأ  و 

 إم-ر ا دة- ،ا  ا إ  

ف انوامز واة ا أرا و ،

م  و

أم..

أ   ق

ا و ر ؟: اأم 

؟ا، أ ذ ا ا، اي اج" ذ"أأم ار 

ازا، ور  ذ ا اي، اي ق  د أ ا   ه

، رت  روأ اب أر ا

ر..  

***  

  

 ا
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ا ا  

اءة



٢٠٥

  اءة

١ - ا  

ا  اءت اام   اف إطا..

..د  اأ ذ ا اى اى

..ب ال   وخوراح  ق

..ااء ا رة ذ ا ا ا و إ ه

 مم  ..

 ا ذ  تأن م   ن هو ا  ىو ا  وا 

 ا ذ  عاء ام  ر  و   أم  ر أنإم

..اء

وا ا ذ  .. 

 ا  وا..

 ا ا ن و.. 

   اح وأ أم..

ا رهأ وإم..

 أ اث اا  أت  إا ا ا ..

اا إ..  

***  

ا اة  اء ا  رن  طاز م ا    رة  مع

 :ا و ل  ار  د ا و  ار رد ور  ار

ا ا  ان ا   ز أ ف

 و   رارا إ  ح وا  ءرة وا ز  ز 

   ..ة  رل ااء
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او ا  إ م  ة م ة و و   اش

:إمر

  با ..   ةأن ا  او

 در را  س:

 ى إمدرة أم ..  ه ن وآ  ت ة  ..أ إم

   را :

  أن ل ا؟

:رد ار

 ى

   رو  ل ء ورة وا ى وة اب اءا:

  زا نآ  ت ة ف نأنا  ا

  دح ر:

 ه  ام ..اء 

م ر إأ س  دا با   :

 ام .. م  ة ..  اط ث (*) ةوا ؟.. د  ا  رأ .. 

 ورد ذه  أى   ا  ار؟

:امر ره ا ق أم و ق  ااط ا اث  ل ار

  ..اا   ث ذ 

:و ارة وء

اا  أ إم دو   اط ث د  ةه ا   وات ث

 ..و أن  ةة وا     ء ا أن و اث أ رواحا

ا وح إد ا  ءا  أو أن ا  ا ا .

  

(*)  وش اا ء ا ص ا وى   ك دوء اأ  ر

طا ق اإط ا.
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د ور را   وا ا لار:

ا رو  و  

:اح ح  داو اس

 م و م   مت ار ام رأ   و  ه اة اة

أنا ا ول اا    ل ا د ةه ا  ة؟

:أ ارة وء

و رت ام   ة م    ةا   ة  أ ما

ذا ر ء ا  د ة  أم أد أ م دة  أم   أ

واة؟  ه      ة

  ة ىب اا د إر رر اسأ:

ه ااب  ط ار

:وار   ا  و د

ان

ا  ار   د   رءرة وا:

..و ااء و اوض أن م و ..  ؟ 

 ح و ط:

أوو   .. إم ..   اء 

 ا م رن ا ل ا رأ س :

ر   ل ..اباا  

***  

مب اا  وا ذا واإم!!!!!!!!!  

 رت  ال  ار وراا ن  ر اب اى ا  ون ن

   إء رم أ    آن وا    ار   ااض ذل

ا  لوا :

ا  ممأظ أن
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:اى  أ ار رد و ا  ر اب

 ارى ا ءا  

  ا   ىب ال اا ف رآ ط  ظ ا ة اا

 ر را اا .. ى ا و    ءرة وا  :

.... إم و أ  .. إم  أ  ه اا أا .. ره 

ر   را ط:

ا ات

 أم إ ة ود  إ ا ف   أن :



د ور راو    ول :

مك  ر .. و  ات ا..    .. ا

:دا و ل  امل ا  اة  ر و ار رد

اا  

  ءرة وا :

 أظ اأ رق أم

 در را    نا  وىا   و:

  ..ب أن اا     ذ  أوان أو أ      ةا

 را :

 ..ر  ا   ذ أو

:د  رط ار

 اك  ز ..  ل 

  :ا ارة وء  ه

اما

:  ء  و ار رد  س أدار ان ء

 ا  .. و  ..   أم أ ا
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  را رة اا  إ  ءل و ا اءوس ا:

ك رأ

:  ار رد

دأأ

 إ إ ا   ا  ورا ه ن  اش او و ل

 لط:

"ا   ا ا ا  را آ   ولا     رام و أر

آ ا و ووا    وا وا     أء ان ا  و ان

 ف.. واآ  وا  و وا   واو ا    م  

 نو وا  .. را آ   ا  أ و"

 ةا  ءة ورانا   در را ل ام و  رت ا  

 :

اء

:أ ارة وء  ب

 ا  ءا  ءةا  ور وأم دو  رم ا

:ح    ة

ه  ..و اا  ن د  رضا  ة   .. دو   ر مآ

اا 

   :

ا د م  أ.

 در را :

د ر  د

ة:

 د .. ةه ا  أن  أم وم  با  ا واو   فآ

دا  ك ا

:وار  و د

أى وأر و و أ  ا  وا ما ا  ا أم–  د

 ا– وا   مو 
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ءوازدادت ارا ب إت أ  دف ة و  :

و  ا أ ..اا ..  

***
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  ا -٢

ا  م ء وا ب اا   ل لا ا و  را

  ة اا  كا  ن دو  أ  ل ا   را

  ل د ور را   :

   ر أنا   م فأ ء إمرة ود   ر  رء ا

و  ا ا  ءةم  ة ن د م ى  رأ  ا و

ا 

ت رأل د و  م:

اا أ إ  ا ا    تد

 ل در را ام: 

 ود  آر م ق  اا ه ..أن ر    .. ا  درة وء 

إ ا  ل:

و  ..  أ  ورة .. اة  ن ل ا أم إذن ذا و ه.. ؟ 

أوان ة  أ  أوذا  ا ..ذا  و ث وات   وا؟  ..أ آر ة؟

 ..  ؟ أ ذ أء اوات ا   إ ار دة  أوان.. ذ؟ 

إم أرى أن  ه ار   ..ا رأ أم إذن..  ه  .. ااب   ا؟ 

 اة  و د وفظ  اأ   ه ة ات ادا ..  أم و

أم أ م ا دا  ا  و  ءةه ا ق–  رأ –   )ا

ا(

  ح   ران ا:

أ      ءةا  و  و   رىت

  :

ع ام   ا

 در را طا :

  .. ا ب
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  دا م :

ا  ا وى إورى أن ما  إم 

 و  را     إ وإ وره:

اء اوات.. م أ ا  ق 

ور وا إ    و  و ار رد وا ا   وء

ا ا ق  أ  :

؟ ..و    ا  ا؟

 أم وا–و   ا - م  

   رن ا ا م و  ام ا ا  أ   و ا

   فة–آ ولو-   م ر ء ا ءاتم  ءةم  إ 

 ا ق إ  ..

ا  و رك ا أن ار رد  و و ء  أم ول

..وه

ا  د ور را   اره وإأ ا ا ا ق .. 

إم  افا  ءة وق ا أ .. ح   ا ا ..أو  ش

..ادة

 د در ااش.. ور  و .. ا  اا  ر  أو إن  اءة

.. ر و  رة بأ ع إو..

 و ا.. 

 و..

ا ز   ة  ..ا وإم أ   أن ا و.. 

..وذا؟.. ا أن ف ذا؟ 

  ذا ..؟وم ا ..  

***  

 ءرة ورة ا ط ا  و..

ا    ى.. ؟أرق ر  م  أم أ..   
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 وم ءأن و  رك م  ر..

ا   ىا ا ذ..

اوا..

م  و إ اة و  ف و ظ دا  رأت - ى ا– رأت 

..ءا أ  ان

 ر   وار..

ا رأت أ  ا اوات اا   و..

اث رد  ا و     مر   وام و  ر واوات

 د   رءوس..

..و ى و ااء

..و  ا  رأ .. ة   ء

  خو .. ع   ءأس ا  ا ما ا..

ل..

ه إ ر  دأ و     در..

..و   و اء

ا اوو   ا..

 وا..

 و ا را    مو  و ..

م   و ن  وار    رس ان    وت

  ا:

   ك؟أ

 و رو :

..    ..   د إم

    توز اشا    دتح وإر ..

 زال ..  
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 د إم..

ا   س د..

ا دة إا  ت ةه ا اث وا   و ا  ء 

 ا  اتات وم   ا  ..ا أن أ إ..

ا  ان  درت ا و وأد أن وت ز  او  ء

   أ     ند لورا:

 ن؟

و دار را و دو :

   .. ..

و  ا وا ار إ  تلا:

؟أ  ..ن  اءة 

:د مة    ار



:ال آ ادو أن   إء

 .. اوات اى  م اا ول أاح..  ا ال 

ول ا در را م    ىاح اأ:

ا ا ا  م

راح  ال ن  إزا ال  ل اة   ام   وء  أواه

و  روا  وراح اا   ةوطران ا ن ءرة وا..

راح ا ا  ا ام صو  واتن ا ا..

 اء ا إ  .. وإ ا  و .. أر وة  إى اوات

:وخ ار رد اء

ا ار أ ء ..إم..

  ..اف  ذل ر و ق  و اء
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 ءو ا    ره اإ ر ة واما  إ  ر 

..ا     أن  ة

 ند اأ  ءا ن و ا..  

  رأ  ..  

***

  



٢١٦

٣- ا  

 ة و   م:

 ا ..اا 

  را أ ة   وراح:

..إ ..ت  .. ا  وء 

و ر  إ و  :

 ا ..ا رأ  ؟ .. ه إم ....

  أ:

 و  اه  أن م   ءا

:

 رأ و ..رأ 

   و  :

أ رأ  ؟.. أ؟ 

:

س أ  أ  ..س 

:  ا وار وا  ار رد

س؟

:وز    أن د

أم اا ءة وا   ة ء إمرة ود  ا  ر اا إ 

 ا .. أن ون وا     ..ا ا 

  :

وات؟وا

  أ:

 ل اا  أن   روا أم ادإ



٢١٧

 راح    را  فوام  ار ا .. رأت أ  ول و

و؟.. ذ ا ا  ؟ 

    رأ ..و    ا  ..    أو ..أو و..

ا  ت رأ  ة ةا      ورا  إ و

أ   ت        ر راا   

و   إ   وه اد اا ا م   ر 

..

  لأ ا ورا..

 ةوا  م  تد ة  ةا   رة ن  ةا ا

 وا ب اء اأ  م إ  .. را  و مأ  تدا 

 ..  ااتاظ دا وق  إ  د

  ا مر وام  ء وراا  دا ا   رضا أ

 را ذ ار ا ة وإ رام و  ء ا   ا

اى انا ل .. 

 ب ر دا  ء  ط..

 ة أو ءرة وا..

ا  ..  

ا ..

....  

  



٢١٨

  ل و أ  د رأر را :

  وء  ت ا  اءة

  لرأوره و:

 رأت و  أ  رأ  ء؟أو.. ا را  رأى  م..

 أن  ء او ا ر:

 و ..و..

د  نا:

وت؟ذا

 دة و   لام:

 ت او ..ا 

:ار   و     ردق

؟ذا

ه وا ا ر أ لو:

ام..

.. ه  د  إم ح

  أن مأ   ار

أزا لام  دة ا:

    ء ذات مان .. رة  ت  ا ا ز اا أن ء

رو..  را آ ا   اأط ..درام ت مه ا إ م ت ووا  ..

..  و  أط  اء ا ا ف.. م طم ر    ..  و ارض 

اض وإن  ا  و ا  أو   إف امر

  را ب:

   ؟

  



٢١٩

 طلام:  

 أدم .. 

 .. ن اء اه اوات اث

 درا نا ا ن أن ا د وأ  زال ا أى أم ف اه ا

ا  ر 

 :

ا اا  إذن ةا   ..

 ط:

 مع  ام امر اض

 در را دد:

 ةوا ب إو أ جا ا و ل ات اروا ..   جا إ

 ءو:

إ ا  لاا

 :

ه ا و..

  ط:

ا أن  أى ق   ه اواتد   ان

 لا و  را:

 ن ل اا تو 

 :

 إذن ا  ع.. اأ

:ا د رد  رأ   ددا  ام رج

  ا

  



٢٢٠

  ءو أ:  

 إمأم..

م أ و    ى دون أنة أ رأ ر وا ..

  ..اف

***  

  

لا إ  ل وما    دد وراح  ةب ا    ا ا

 ةا و وات واد اإ   اامو ام:

  أ وم ا؟

ط  أ أ:

.. مو م أم

   ددو أن و ط:

ا و ؟اا

أ و  ف و د  إ ا رءور:

أى  وا؟

و  :

أ وه؟

وا رءوآ و ة و :

أن م أ   ..  

  وات جم   ت

:أو أ   ول

لإما ر ا مو  اءإ..

 .. س



٢٢١

     ل أ ..

اا ةوا  ا ام  أم.. 

 وم د إم 

  أ :

 م  ك؟و وة وما إ

: ةأع ل

..

:  و د د ول اة

 اماذ

د ا   ور:

ا ا ء  أ  نن وا  ا  ك

:أأ ا  ا ور ال ا ل 

 ..إم أ  .. س  ى 

ود إ .. ورة  ا     ارح وأع در ان  أن أ ل

ر :

ا  أ ا

أ  ءو :



:ز رد و ل

    ا

:ال ا و ل  أ  ا أوراق

 أن ا و ا..

 ءو  ر  أن  ة :

ذا ك؟

  



٢٢٢

 لأام:  

 ا .. ولا د ا ر إنو أ    اوأر و ..

 مد ا روو  و أ    ا أ..

ا  ا    أ و وأ ر د

:ردح

 إ  ..  ..؟

طحار :

 م ..ا  ا  إم  ..  ا ا و اا  ةا ادم ا 

وات اا..  م  ..م ..

..وء   رح او  ارة

اأ   ..  

***  

  



٢٢٣

٤- ا  

    و  ا م   ءت و ا..

 ا ا  أن ر  ول  وراح  ا ل اا ر ةا

  ة ا طا   دون أن ا..

  ا اى   ا و وا إ و طل أر درت

وا   وء  :

 ا ..  رأ أ ىإا

:  س

ا وا

و   ىح ا   راح:

 ةا د إ ؟

  أ:



:  دد

؟وا ءمز 

إ  أنر  د  :

اال؟ذا  ا

ددا أ:

إن زء ا  أ ض    اوات ام وأن ا ل ال

 ك أ و ا ا ةا  ا  أذا

  م     ت  ذت :

 ر  مأ .. ونك ا ر ؟أورا

  



٢٢٤

د  أ:

ا إم  و وا و أ   ..   

؟ذا

:

  ا ا؟أ   ا ا

:أ  ة

   ..ا  ا أورا ورا

:  ة

ذا؟

  :

 ا  ا د ر دات     م لأرادوا ا  

  و   أوراق ر  (*) و   ا    

ا د ر لا ا   او ر حا ا  ا

 ا ر ن ا ا  ر و  ..نما  ا()

 و ة وام ت  ذ   ارا  ةوا  ورا ا م

أ   ادة   ارس      و ون ان

:ع

؟إ  أ

:  و  رة

   اورى أن أ ..د إ اة 

  



(*) ا : ا  ف  ء اطا  ه أ و زو وأ مأ  ط

و ددة    أى    با و اار



٢٢٥

  ء  أدر  م ا رة و ام ءةوا..

  وا  

 ه رس وا   ذ  در را ا   و :

ث؟ذا ..ذا ك؟ 

  رسا أ:

ءرة وا ر

:ا ل و ل   ا ر رد أم   ارة

؟

:أ ارس

 ر.. ارة وء 

:و ا  رد  ذل

إ أ؟.. ر؟ 

رسأا:

اة إم ة إ. .إ اة 

ذ  حو ا  در :

  ..دت إ اة؟

ا..  

ا؟وذا أ  ه

:وء  ار  و رد و أع ارس    دار  و ارة

إ .. ا  ل اا   إذن د .. وإ

:ارس   لدد

  رةا  ءا

  



٢٢٦

  :  

ذا؟

:أ ارس و  اب

 م و ا  و   ا

  ءى و  وأدرك ذ  در  ا  :

 ر  عا ..أم وو ا أ  را ..إ  عأن م و

 إ ارةوا  دا :  

ا  أن م اا  

***  

و ةا ء إو و    ا  مو و  تو ر 

 وام   ا و   ا   و   ة وا

..  أ ا أرأط  ر وا  ة

ل ارأت ا ة ..

 أم      و اب ر  ام ا أن ..

  داء و مو..

اعوار  ..

ن رط إم.. ر

 إ  اراا ذ زاد ا وق ا رة وا ة إ 

 ةا و  دتو ا ا ا   را  ر   إ ا

 لراه او ن رؤر ا  ةا دا و   ت ام

 ا أ ا  ة إ أ و ا .. ت م ةو..   إم  



٢٢٧

ل ا ..

 ها م   ةا..  

***

"ام اس  رد"

ز و  ذ   را   اءا و   رة ا 

 در:

اوانا أن م  وء  ات

:   ة

 م أةه ا ..   ؟را دون ا

د ور أ قول ا لا  رة اوا   :

ا    اة  أدر أم ادون ءة وو أم  أن  ال

 ا ن ار ام رة  ذ  أو   رات اءذان ا

 م

:

 م إم .. إم

ر   د :

 ر  

 ل ه وام  در :

    إم .. و  رق وا ا .. ددا رس اا ذ ظ 

 مو  أن     أ و  ..

  ط:

إم ار

  ران ا   در  أن:

 م ..رم إم



٢٢٨

ا  فوأ:

هو ول

دوا    دوزادا  

***  

 و   ءت وى لرة وا  م  ب د    

  إ  ن    ا ومرة اا ا دو   

  ن و:

      .. ا

  ت ة أ  ة وب و و    ا  ة أ

:  امل

ن ة   ن  ب

اب وا د ت داوو ا    ار  

  و:

ا ا ك ..أمأر

د  ر  بد ا وأ ا  ا ط..

  او ا وا:



 ط ذ إ  ةو..

 لد اوات وأق ا   ذا؟آ

  دا  ا   م  تل ار وإ   ت أن :

ا  

  



٢٢٩

 ام  و ا ا  ق  و و ات ا  را  ةا

  :   ام ة و ل ق اوات و ال

ه ا و اا أ..

  و  وت وء    ظ ووت   ..ودوى امر  ة

 رةا  رأ   أر   ة..

 انا وا ةا..  

***  

  رمدوى ا  ر  حو و ا  در:

إ .. ءو

 خو    ر وام:

..م إ..  ا .. اس 

 ة ر   ا م ر  أن و  رو م ان ماء وا  

وأو   و   ا  ون ا وام ر لرة ا 

 و ا    در رن ا   رراح ا   ر أا

 ة  ب وأم :

 ..أمو  .... أموا ارة وء 

ر إ م لع اا   داد ت دد ة وا  نو:

 وأم ..وأم..

   أ اوح ..    ف وا

***

  



٢٣٠

ف اآ ق إ   نت ور وما  ت  ء ودت وة ام وأ

 و ة اا  حار:

 ا ءة.. إما

   ارأت ما     ا  ءا   و 

 و   ةا أم  أن  ا..

 و.. 

 ا  وا..

و ا ا ن.. 

   اح وأ أم..

ا رأ وإم..

 .. ام ا    إ  أت  ااث

..    ر ب

 ز إم..

ذم ءا ..

راح ا    إ  ىا ا ا  ا و ارو   

..روا  إاب  ار

.. ت اءة

وا..

 ا م  و..

 ا  و..

و..

..ة إ اة أ ارة

اءة ا ا دا  م..

 ..ث  ة

وا   واء و .. 

ا وأ..  

***

 ا  

٢٠٠٠ اد اول  روق م. د



٢٣١

 اا  





٢٣٢

  

  ة ة- ١

" آم.."

 و ذم رةا ار اف أأط  .. ر  دون أن ة ا غ و

و ا  م  ت .. ا  ا  توزا ر إ  

:و ل أ     ا  و ل

  ذا  ح ا ..ه ا  دكو أ ةا

 ل و    ا ر ة:

 إ ا ا        مإم اد   آم  و ..ة؟ 

ه ا

 ح  ل و   ا :

 ا ال؟وذا

و ا   ر ة لر:

   الا ا     أظ     وا 

ا  أن و و أ  ح و:

 ةوا د ت وإت واة ا..

:درط ت

  ..را     إم.. ا  رأ  و    ..لا   

؟ را ى دون

:ازدردت  و ل

أظ   ا ا

  



٢٣٣

 ر   وا ا ا:  

 أم أ ة ة

مأ ا   ا رأس ر ل إا ام  م راا و  

ا :

ة؟أ

 الا  و ر:

.. أ اظ  ا و

 طا:

ا؟

وا ار    أ ز و   و  أ  ا  

ر ل و    ار  وق و  و ا:

 أم اا د  

 ت اة  ولا و وأ ا ر و:

 ؟د ..ا؟  ذا

 س  أ:

  ة ة ت.. إما ل أ  ى  إم ا  ةل .. ا و

..  ار ا  د ا   .. د   وإ ى ا ل

ه ا ء دىوا اطا و   وا

ر  عار  ا  د أن إ  د    را  ةأن ا ا

:اس

  ى  ره ت    ن ن      ا 

  ا دا ا  ى.. ا  ا  ة ة إم

  



٢٣٤

 ر ا وراح  أ  إ وإب    ا أن  إازداد ارع

و ل م و:

 مأ  أ ..م ؟ة او أم أ  ة ةه ا

 ر   و ا إ  أ ا:

  آم .. ؟ ..را وو أ  در 

ا ر إ اا  د أ د س:

أ  ى؟  ا ة ذ  ما .. ة را دى.. إم اط 

..ا و

ا  ا ر ط:

و  أ أم؟..  أ ان 

أط  أ:

 ولا ىأ

ى وة أ ا ر  ام  لة:

  أن  ر ا م؟  ر  ا ة   ..ا؟ 

أ    ارو   أ:

 وم  م ى

د  :

ذا؟ ..وم؟

 أ:

ان ار ا  د ا ة وة إ  ا أن

ر  ا رأ  و  ا:

ا

 لو   ا ا ا  إ ا س:

مر؟ اا .. إذن 

ا و ا د وا  دا إ لوام و:  



٢٣٥

  أ ..ا  ا ىا

:  إ ا اى وأ

  ن سول .. اا ا   ا .. انوذا ا

وس ومو   انا  ء و ور ادا أ إ:

  ..ؤ قا   إمولاا 

:ول أ اان وا و ل

اه   ى

دا  إ وا :

أ ؟

  ل و :

 رى؟

 م ..رى؟  

***  

 ط إ  ا اام رة أ اة  ذ ا اا  ح

دا أ ن وا سا   ا  إ ا  و:

 دلم ة؟أوا

 رةا ب أرو   ص أ و     ا ا ..

: ا و ل

 ا؟ اى

 ة :

 

  ر:

؟

  



٢٣٦

  : ام   أن د

  أ ر إم ة ا  ا   و و  .. م؟ 

 ا.. ا إ د ا  وأا

 :

  أم   ا

ط  ل:

زوا  ؟و

: و ة ا و ل

؟ا ا د إ

  :

؟ و .. ز  أ إم .. واجا أ زو

 او :

و  أر  اواج-

ذا؟-

أز أ  أن-

-اا  إموا

-أ  أم ذ  ؟زا

-   ..ا  أن أ واجو ارك ى أن 

- ر .. اى وج أن  

أ؟أ  .. س -

إ ا و ا ا إ  ا و و ة ا ا:

إ دو  ح؟ا

 ن و  ا:

 



٢٣٧

 مو ا  وب  أن  إ  ..أم إ ا   م أن ام  

  ا و:

أ م ؟

 ار  أدم   واجا  وء  با وأ دا و:

 ء  ا        ا ر را    أن أول

ا ..

ا      رةد ا و  ة  ر إأ  ن ا

 ق ة ا لى وا ما طا:

ا  ذى

:ا و  ر إ ار

أ أن  ذ اس

:ارةأ و در

  إم ..دا   ذا  ر اج

  ات أب إ او  را ن و ا  ات وا إ  اس

:أ اس  ل

أأم اس ن ؟

 ل اا.. 

 ار إت واه ا وم را ام وا  دة ..

   ت ةو ردة ة..

وام   ..

ر ..  

***  

  



٢٣٨

  رة - ٢

و أ  ت    ت      ا   ود

   ..و إ  و د ع و أن   ا  أن ن إ سا .. 

 ا و ن ا ..  .. أم ا –إ فو-     أى   

..  طق  ر ه

:ا إ  و ة

ذا ك؟

  و  ا .. ج   ن و سا و إ  ع ووا

:ااب

 ّإ    أم ..أم..

:   أ   وا ات

أم ذا؟

ةو  ن سل ا:

ان؟وذا..  أم؟ 

ازدرد أ   ف وا  إ    وأ :

   ن إم (...........)و كما  ل   ى ا د  ا

..وو ااط ادى

م  ن ط:

 ى و اءا ا

 دادول ا و ور   ازدردتو:

..ات وإم مع  .. إم  د اء   ن 

  



٢٣٩

م أ   ط:  

ا  ى ا ى  ا

ار  ه   إ  ة    اف  أن  أى  إاء

و..

 رس را ا و..

..و اودان..    أد م ..  ا   ارت  ا ن

    و  ا و ..أم  ا   أ  أ  ء .. و

 ارا:

ر أن   ات و.. إم    ا ..  م و ا  اذ ن 

..وامرة و  و  ذ ه

:  ة و لح

  ..ت 

:أ إ اوق ا اى ن ن  أ ولأر

؟أ  د دا ااج.. وذا  ا اوق؟ 

 ل س و  ا أو  ن  ةام:

..د  ا اوق

 ارا   دا وقا زاو  ة اء ةدا:

صإم  ز

 ام إ  ن  ااة  إ أن اوق   ء وزى  ء

ظ  ع   أن  اءا..  

***  

 ا   و  ةا ا آ ..

إ  ن و و  ح اا وا..  



٢٤٠

نو خ ر رة:

؟ذا

"ا   ر و ل

 ر ا

    ر و  ام  ن    وت ه

 ت   ذ:

   ا؟

ا ا أى ذ ا ن ارو  و  ى اروا   ا

 ..

ورهوام ن   ة و  ل أ:

   رة.. ر د إم

 إ اما ودة و   ن   أن   ة  .. أ  

   ا:

   إذا إ

ا   ل  ن  أ ا أن    رة ت 

:و ل  ء

 أ  

: ة أف

ن اموا

مو و  م       أن أ   إ :

    .. ن سأن ا اا  ونا  

  

  



٢٤١

ن و   ا و  ت ل إ ا    ردا ا 

  :ة

..  

اب وا  و  م   مو نام   :

 م .. 

: ظوم و  ارة ر    و  أ  رة   ت

 

إ ا أ ل و د:

ذا ؟

 ة:

  ا ا ل إنأ

 وا ا  :

  .. ذا أ؟

:   أب إ ان

 ا   ط .. ت أم    أم

 ر لوأو و ا م إ :

؟و اى ت

:ر  أ    امر

ا

..وا ه  ذل

  م  ر أآ..

....  

***  



٢٤٢

٣ - ا  

رأ ة وا  ا ط ر ة و :

  آم   ..

   :

 رو    ث و  أ   .. ا؟   ا

ل ار وإ  رأ ا:

 و ..اع ط   نا ا  .. ه  ك أن     ى  

  راى آ

و ا ا ر اآ ر إدوأ:

را  وق   رة ى أا ا إن    ما

:   ة

 ا أ   ..و   إم

 رأ    د:

  .... 

ا ا ل و أ و :

و رأ  ث

و أ  ا لرو:

ا ا ن  و ز   ر ض رأا    زا 

..اة أو

ط:

  ا م ه ردة..   ى زات 

  

 ا   و  ق ا:  

 ر اا   ردةا أ   إذن ..؟أ

:زت   و ل

  ااإم  ..ة 



٢٤٣

:ا ا  دء و ل

 وض أن أا  و .. إ وأن أ

 :

إ أن أ  إ أ   ر أن ؟و

ا  ل ا:

 ظأ ..  زدات ا وقه ا  ..  و ى اد اا و



  :

ر   ط

 ا ام  ف وا  و  ا دو ة ط وأ 

  ةدة ا درتو

: أ  و ل

 ..      أن  بأ  إم

إ ا :

   رأ أم؟

 د:

  ا؟

 :

  .. ا 

  ددل:

اا أن ا   ة

عام :

 رق أ  

وأ   ح و:

 ن سا ا

:  ارك و ل

؟ ..  إذن؟

  



٢٤٤

  ت:

ر

: إ  ول

 إم  

:ا وم   و ل  س

 ا د إأن م  ..  أن  ا ات ا ىسا ذ

 و لو   ر:

أ أ   إم

  :

ا      

:ى ولة أر    ن

   س  ..ح ا إ اا إ  ن وأما ا    

***  

و  ه لدو:

 إ أن أو  نا م  أن أ أظ

و    :



: ادت  ة

وا  إ  ا ظر ا

ا:

أك ا

  

  

ر إ ر  د لل وا ا   اوا  د دون أن  إ  وام

 ةا ر اأ   مت و:

و

ره م ص   د   إ ار

  



٢٤٥

و   :



 هإ ووم  ا ا آ  ا  ام:

ول أن  ارة ا ا  ا اح  أب

 و    هوأ ا ا ا:

اط 

ا ا   ء  رةدرت او:



 ف  إ ا:

أ

 و ة ا و :

   

 لا  ا    و  ات وا:

  و

ا ام  ر ك   ا  ر ا   ر  وام  

وو ا اا     ر    رج ارة وو إ روخ

:

ث؟ذا

: و    ة

 را ام

:ل  إق

اة ا أ  اوث و   اأ   و أن

: ة

 أن ا  اا 

   :

أذا ك

  د  ه  و أ  ر .. ة و  .. را  ا 

ا ر اآ م داتوا وا..



٢٤٦

 ان و..

ا ذ ان أوم..  

***  



٢٤٧

٤ - ا زا  

أ ان وا  رو    و ا و  :

 ن  ا؟

   أ:

 ن

 ا :

اأم أم ات  ى

و    تز:

 ء 

   ا :

 ء اول اأ  .. را  ا وى إ ..ج إأ م م

ل  ورا  أاث ذ أ ب   وأ   ا دون أن

ا ا..

س إا ذ ا  أ ر ..

   ..

 ن وا أ و رأت أ  ..

د او  ا ذ ود  و..

ا ك أ ا   ا..

و  دت ا ا و  ا أ  و  ر أرأت آ  ر

ح اا  ن سا إ  أن  ارازاده إ..

  إ  ات واات و اثا  ءرا..

  رانا ة او..

  ..  اء داء وا  م مووت



٢٤٨

..أر   أ ان

 ان  م  ءا..

ورا و ر      :

؟ أ؟.. أم إ  ى أا 

ة او  ..

ر..

.. 

ا ماا ا وم ..

ا ع وذار  او  لو إ ر اظذات ا وا أ  ا

ر ر:

أ ارة؟

 و أر:

   .. أم  أ  

:ا ه  و خ

أ ارة؟

د ا ب ذأ  ا  ا أن إ ى وا   رهأظ أ ط

و ..

..ورا خ

 ..وخ

:و إ  ت

 ا  ا ..ا
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وأ و ن   و أوة  ااء ا ودت ران اة   وا

   ل بوا :

ذا ث؟.. ذا ث  ا؟ 

     ء ورا   دا  أم إ ماط  ر

ذراأ:

س.. إم س  أه 

   قن وإ  ر إ أ أن أ ع   د :

  بذا أ؟

 ا   ت   هأظ ا ذ  س ىا ا م  

ا..  

  و ة  م ..

.. و م ك   ا ث

..ن ك أ ح  قو

ح أ  أظ..  

***  

..ا ا   ا  أ      و  رآ  ح

وا ا  ك إ     ه  و :

إ .. ؟ذا أ

:ت رأ وزت   و ل

اأ  

  :ا   اق

 أن أول

  



٢٥٠

ى وة أ تز:

م  ا ذ زارم 

   ة:

أى ؟

   :

 ن ا  ىا ا

ا :

 أ   أم

ت رأر  ل و م:

  ..    ..م  وحإوق واا  ا

  رأ   وى ورا .. و  لو   أن     د  إ

:

   ارة؟

  :

  ز ؟أا 

  ل:

 

 أن  ت ه د :

 ت أوا  اءإ ج إ س.. أظا  أن م   ىة أ

  :

ذا؟

   بأ:

 ك وا ا  نا أ إ ا وط روإظ    

 د إم .. 

  



٢٥١

إ د و   رجا:

إ أ؟

 أ:

 ..ن  أ أو  إذا ن ك ود  س

ا  فأ   :

  وأ أن  ا د

***  



٢٥٢

٥ - " ذا"  

و ع ور  رة اس ن و امت م ظ ا ام  ارح

   او   را:



 أ ا:

؟ ك رة

 :

 ا  .. ك و ر إم

:

؟ىأ

أ:

 أم و  آ  .. دا وا وط ا إن  .. ام إ ه ارة 

اوام اى ا  ك ف ذ اس

:ت   إ ارة

 ا

  

م :

 

و :

إ أ؟

ر إ لد و  وام:

ن إ   اس
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 فوأ:

   ا إن ر  

***

:ا  و  ا اى   ن ول أ  ا"

  ن  ؟.. أ ن أأم

وءأ  أ:

 ام و 

 و   را ح ا:

ر أو    و  ذا  ك ا   دون أن.. أام  ان  إذن 

 أ دون أن م ا ا

: أ  و ل

ا؟

 ا  ح:

 ا.. م

 ل وإ آ  أ  ا  إ ر ن و

 ا  ا رو أن ن

ر  :

و

ا ا ل د   إ  و:

 رة إا دم أن ؟أ

:

-



٢٥٤

 ذا؟-

 أدرى-

-    ؟أ

-  أوم

 ا    ا  را ا ا ة ا  إ ن ا

و ر  لوا:

 و أرة د إم .. اى ب ا ن ه ارة؟ 

 :

أ   و ا  ا ؟

ل و د   إ:

ر؟أى.. و ا؟ 

م أ رة ووا ا دا:  

لإم د رة اج

 ..ق ان  ارة  ذل

م اج رةا   ن ..

..اوقو    ن أو

 رة م..

 ..  
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٦ -   

 وررة اا     إ ا ا ا و ا دة واما

إ ا  و اا   ذتوب وتا  ا  أن إ :

  ف؟

:

  إ

إ ا :

وذا ؟

و  ا ا:

  ف أ

: ا ت     ت ران

  ؟ا   ا ام   ىا

أ وء:

و

و  تة  ل:

 ا م  أ احا

ر  :  

 ا أردت..  س 

 ا م ت:

و أم ة  ..رة 

  ر أو وا ا   رأ:

اب؟ مق
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رةدر ا و   :

  .. 

 و   ا اف أأط:

  أم ا؟أ مم

:

أ..

ذ ط  ةا ا و و  ر اا   ىا وق اا

ا اجا ذ 

 م ةد مو   اجل ا وران راأ  

ا  وام ب را  ا :

  ..أو أم ذ

 اج وا دا ة إا :

ا

و ور ةا  ا  د ف:

 ذ ا اا   ..  اح؟ 

 نا  ءه  وى وراحا  ءأ  وق اا ذ  و:

 ذا

 وق ر ة  ورا   ا آ أ  تا :

   ى أىاوق؟ا

:ا  اوق و ل

م ىم د

  وق طن ا راة ود  :

  .. أ  و إم  اءة ااا  ا  لت أو أ  ا  
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زاو..

  ..و ت إ اوق  ة

أ أ لاج ون اأر  آ ر  ءا :

وق آك

ا  ا ىا وق اا ذ إ وق اا  ا و د  

:و .. اول 

ا  ء وا  وقا ا.. 

أ اء وا لو:

و  أل

دا  وق وأء ا ر ..

ر   او..

  وأط..

ر  ى وقن ا ..

 ن سا ..  

***  

 ة و    وأ ذ  وره أ ا:

    ..

أ مب  رتام  ا ..   ت  ا ..إ أ أ  أن

 لذ  و  ق أن   م  ار   و  ى   

ذرا..

  راح أ  ن لو و :

   كك ر.. روو .. ذن ا ا     ..ا     
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لام ة و :

 أ  رأ  ... إم.. 

:ام   ت رد  ل

  ت   

أا  أ ا ا م  ذ  تر ا اجإار ام..

..وأط   ذ أى

  أ  ن  .. أو..   ن سا  ا رة ط  ..  ىا

..أن ذ اا ن    دا اوق  ا

 ت و أ  أن  فل ووذ  ب  لو را  

 اا ة:

نإم  اس..  أم إذن؟ 

ر   و:

 ؟أم

ت ر  ل أن   رة م ا ذ  قا   ما و 

ا:

 أ     ... أن  ن  ر 

ة  أ:

 و ض ن ىا ؟و

: اأر ا إ ره وا ه   و ل

 رضا  ن

آن وا  و ردد أ:

؟

دا أ  :

و أم؟
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 ا ذ  و لأم:

 أ.. إم   أا ..  دا ن ف 

 م ر ه ا ا إ  اء و ز

 دوا    رأ ا ا اا:  

ا   أن 

  ر   وأط ..ا  رأت   ا..

  ..و ات

***  
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٧-  اا  

 ..واا أم  أ  ر  م ه ارة..   ر  أا أن أ  أن

 را  و أن ا و..

ا   ا ذ رأى أ    ة ا .. م ا  ا  

و ا:

 ىا

    ت ا و ا د وأو و ..

م ل إذن ا وذ   اء اا و ن أول أن   ا  م

 ..

ا ا و ا  أن ول أى وة أ  ة وامه ا ره 

وأد  و..

ا او:

اة؟أم أ .. رأ؟ 

:أ أ  ة

 ةة وا  ةا   وأم رأ

:ل ة مر و ذ ا

اط م ز ا   أ ه

: أج   ة  ول

ال  أوا  إ إمء

 ام ا ا م  ةه ا م أ  اء أ أ   ةا 

ا ا م ل ا أ   ن ودى:

إ  ا
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ا   ةا ور  ت و:

    ا

إ ا اج واا ر إ ة وا   

  ل و:

م   ا أ ا

  أن و  ه ت ةر   ة  :

 مامأ

 و ا ذ  أ ام:

ا أ ا

   ا  و ا د  إ ا وص   ة أ اى  ون

  أ .. ا إ ة  ود .. د واو ما  ى وة أ  إ

آ  ا ذات ا أ:

..أ  اى   أ ار؟

أول ى    ا د ى  رك وأمع  وأ  ى

:

اة ..اة  أ

         أ  وا ذ ا و ا..

 و..

إ م ةا ر  ةا ة اا  ه و     را  وا

..ا و اة

  أن  ىا ق ا؟ط

..إم  ى أ أزرار أو أاء

.. ة ة   واة
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 ا  و..

داد ا وا..

..و خ ط اة

 ر  ا  ت ..

 خو:

.. 

..و  ات  اة

ذ وامع اا .. 

 بوأ..

و   و    ا ذ او ر ..    ى   ..

   أ إ  ار اوا..   أو  و وق اا  ا 

 أ ..

:و أ و و  ه وقو د   إ

 ا   .. وا 

و  أ   اجا ة و  ا  ة وو:

إ ام

  رأى ا  آ  أ  ل او ا ا ذ و ا

 إ   ى رأا ذ  ..

   ا ..

..ود ا د ااج

 ذا ..وث؟

   أ ..ا   ثا ر ول واموا:  

ار ا ..  أدرى 

ح ا  إ ط  حا ءءة وأاجا
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:و ل  ة

 حن ا .. ء إذن؟ا ذ  ن أ 

و أر  وأ   تز:

 ج إ ىا ا ا  ا 

: أط   دة

 دى؟ة إاء    ق أن  ا ا

ا ا  ق و و وق واا  ا:

إ  ..دى؟ 

  :

ا؟ق   آ أ   ..أى  ن ا  رأ؟

 رأ :

  ال ارض  .. رى؟ 

:  ن ورت إ أوت أ ا  أ

ا  ا   ..رى؟ 

 وم ف وأ ضا:

 أن م  نا ا

:



: ا  أن  إ ارة درا ااج   ه اة وأ  مة أة

 اأ ؟قأ

 ا:

  ..ا ر وم
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دا رة ام :  

   اواج و  ااد

ح و  ل:

ا؟أ ز   ا  ا

:  ة أى

و ؟

ا:

 م ى و ثا 

ا  :

؟

و ة ا و :

 اواج

:خ  دة



 ام و   رةا م و  اا ن ا ا ا  ا

     وق اادر اء و  و  لو ا    وق

 ه   ز  ل و :

  ) ٦٠٠آراك (لمك ا  و  آداء..   

أم ٧٠٠آراك (و (  ..وء ا ل آك ام رام ..

ا  وء  وا..

 ن ..  

***  

 ا 
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 اا  

وز 



٢٦٦

وز   

  

" ر  ،ص؟را!.."..

 "ت" رةا  ،"ح"م وإ ،ا ا ، أ ،د  ،رة ا

ة  ارع ، أ  أن ، ا ل  إم رة، و ق  و ه

و ل

  

-م ..    .. ،ءا    ، ض أن مة، واوا 

. واة أى
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 ه ا و ،:

.!   ا  ،ر ه؟!.. م؟

 وا ، ،ه:

- دا ا ،ا ك.

: اع ، و ، و ل

-ا ري؟ا!

 ، و    ، أوت أ إ ، و ة، وا ون  ان

،ا ب  ،  ،ه و  ، ، و ، ه و ،

:ت أب إ اء

!ذا و  ا ا؟!.. ذا درة؟-

د  :

اما   ا اري،  ت !..  أر أن ا ك ..!أي ؟-

،وأ...

  ط:

-رو ،او ،وأ ،أ و ،ر أو تو ، .. .. وظ أ إم

ا.

،  تل و:

..   أم  أن-

، ا ح أن  بق ا دون أن ،  ا  نا 

:    ،ر، و ل د

 رج، و أرا أ رل ا رة ر ار".. م"أ أم  درة -

 صا.

 دت"ت " ، و ، ن، وو:

!أرأ؟-

 م"م" ا و  ،ا  ء  ،ا ا ل أن  ،:

..اض أن!.. ا؟وذا-

ا  ل ،س ز ت ط:

.أن مف  ، أع و اض-
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ر ،دة  تر ا إ د ا ،ا  ،ا ط أ  

:   ظهاد  اا، واات، 

-رمام  ا   ..را.

ا "ءل" م و ، :

!دااض أم !.. وذا را؟-

ا وا  ،ء ابا و ،ؤ ا ر  اام  يا ،ا  

..أ  ، ا اري

..!ازارات،    إى

رأ  زارة، أط ل اار..

زا  ..

 ،ا  ا  ،وا ، إوا أ  ،وثا..

   أن ازا..

..

  ظة، ت " ت"أب    أن ه ا،  د وار، وو ا

"م " ل و ،  ا  ح يان، اا:

.ادث   ح ا، أر  ت-

،ا  انا أن ر اا  ن ل و:

-ح، وطا ا ا  ا زارة ل ادث أن اد ا روى ،زا 

ح   ه، أر إ  أن أ م ا، أو  ه،   اف، ون

  و ،  رأ  ما  أمزة  ا إ ا  ا ،

م دا، أ دوي ر ،ما إ اة، وا از، و ان  ارج

ر ل اا  ،  ،  اره وإ ،  زوا ،د 

 نا
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 "ت"  :

-،و وا ا وأظ...

 ط"م "  ل و ،  ر رة:

-أ تاوا ا    ،ة راء ع.

ر ر إأ ،انا:

- ..ر ،ه  سا أ ا  أن  اوا ل ال رد

ا، وأر إ أوراق  اان،   ة از، و  از م  ال

،ا ذ أم ت، وأد ا   ي ن يوا ،ل اا  ن يا

و ،زا  ،تا  ةا.

  ا"م "و ،أ:

- زا  سوا.

ان، وا ر  رةار د  :

! ا ا؟-

 ، ت:

- أو اث اا.

:أو أ ا، ول

-أم زوا ، لا : ا ل اوأن ا ،   ن سإن ا

  هوأ ،ا ا   ،ةد وا ، و ،  ت، وأا

،ذ اإم و ،ل اا  ا ر، وا ،رأ  را س، وأطا 

.اه وأرد

  ا ا"ت"  ،  ه وم ،"دون " م ،وا  ،انا ور

 أنذ  ور  ،.

-   و زد اا ؟و!

 أن  ، انا دد ر:

، و دف ا  اا، و ،  ا  ة أإم :  ل-

، ي اا وأم ، زا إ  ن أن ا   ا، و 

 ،ا  ول  ،ل اا  صا ر، وأطا  وأ ،ا إ أ

  ،ساوه و ،ن ا ا  ،    نوا ،



٢٧٠

.

.. رأ، وول أن     ث، و  ا"م"ت 

ا  أم    ره ،ث د أيا وام..

و  ء تا  ،وف اا..

.. ء

، أو ،   ،ا   و أو..

اد ووإ و  ةو   ..

اا ة او..

طا..

..امل

أو ا..

 نواوثواا..

واات، ود   ال ا، اي  ده وراقاز   أ، و

اه وا، إ م ا ا ، و مل،   واة،  ذوي

..واص

 ،  ا ور  ا او ،زا ة أ هأ ..

 اا .. حوا ،وا..

..."..ا إذن   ح"

  

 م"م "و ،رأ  ءة انا ر ا ، ل:

-  ، ت  يا ،ا   أ  ا  و ،ا

وم  ،زارةا إ .

ى، اة أ ت"و"  ، ار إ و ،  و ،م  وام ،

ا، ا   ا إ ا اريرة

: ه،  ر،" م"و ت 

!ذا ؟-

:أ   ب

!  إا  ذ ا أ وأ؟ذا-



٢٧١

:  ، ت

...وأم أم ، وأم  امم ،!.. إا؟-

   ط:

-ا و .. وا اأم.

:ا  د أ ،رك

- او.

:

-.

:

- .. أم ر ؟د وز أن م ،ا ا   ،ا!

 ا  :

-   د، وإ   ثأ .

  رأ :

 و ..ون  ا؛ زراء آ ، م وم ا، وا  ان-

أ ، و أ وا   س  أء وزرا ،ءا .. أ  أت

.

:  ة

-ا .

 أ  ارة:

 ارا اط، ا، ا    ر أن  م ، !.. و ارق؟-

  ..! ، وا  ،    و ؟امت و، أو أاض أو

؟ ..!؟ ار وا  ،   ..!رة   ، ر را ،

!؟  أن أ.. ور أن ا  ث، و ة واة

:ام ، و ل

." و"ا    أ ، أن مدي  ، مك-

: رأ  ة، و ل

-أم   "و م"أ  ل، و   ،  ، ،

  و ..    إمأظ  ،ا ا و ،   



٢٧٢

.اد

 ل و ،ه ا  ،انا ر ة:

! ن طال ا؟-

 ت"ام " ،أ ذ  ،ه   "م" ،:

-ن ا .

ا  ل لا:

. ام  ، ذا  ازارة أ أ أن ما-

  از، اي ا ل ٍ  د  ، ر ه،  ن  ن

و ،م ززارة، واا ظو ،ا ه، وظ   يا ،ل اا و ،

 ،   توا  زا وا ت او ،ا   

..

  ،ا و"م":

-د أي د  دا ا.

:ت    اد ،ل ر اان  آة

-را ةا در ا.

 أ"م "اا :

- اا.

:ر از رأ  دة، و ل

-ا.
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 ،اأ ل ار  ،ر ل دون أن ، ت  ج ازارة، وا ظ

ق اب،  ا إ از " ت"إ" م"اة  ذل، و وج آ، أرت 

 و،ر أ  تو ،ل و:

-،ح ا  ،سا  دا ا  دأن و ، ركُ د أف وإ 

أي د.

:ل از  ة

-إ  أم وز.

ا  أ:

-  ،  أوا ،ا ا .

 ،دة  ه  :

..أم أض-

 و  ام ،زا"ة" م ..

 أدر ، ا..

و.  

***  
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..از ، وذ  رة  ث،  " م   ،"ان

ا ا  ، رة  م،ة ت  ، ح ا ..

زا    ،ةه ا و..

وزاو..

م و..

إ رة، واا ر  م ،ت و ،ا ا  :

! أ إ از ؟-

:و ار ا  ، امل،

-  ،ل اا  ام  ،اره إ أ   وأط ،أ 

إ وأ ،ا دار إ  ،رساا.

 "ء" م :

!وا أم؟-

  أ:

- م.

 ،ت رأ:

-.
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،ا وء إ  ا  اار  ا  ،  ،ص  سا وا

ا  زو   ،ا  و ،ا طت"ا":

-ا    ؟ت!

و ،إ أ أو:

-و.

 وء  :

-.

 س، وأا    ه إ أن  ،ص أد   ،تر   

 ،زا:

-دا  م.

  زا أ:

...أم.. إم ذب!.. أي ؟-

ا  ط:

-روا زاو   ،روا زاو  ا أ.

  س، وا ا أم إ ،  زا  امأ:

!و اض أن أ ؟-

:، و ل  ،   وء

-ا  سب الا   ن ا ،   ،دما و ،ا

  سا.

 ط  أن اا  ن ،دما  ،ا م  ،ا  ا و ،اأ  وق

  م ر ، أن   ، اي ول اط ،ورت  اس

  أن  ،    ،ر"م":

-.

 ،  رت إ ،د  إ ا :

و اا أن ا .. ا ا ،ل رل ا واظ إ ا-

و ا    ،سا.
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: ل  ا

-   ،تا أز و ،أ   سا ا ،ة اا ،ازم

  أ ر رت.

  زا :

. أ أدرك ه ا  ات!.. ؟-

 م"م " ،   :

- ..،ا  ،لوا ،زا ا س أا م ا  را وأط.

 ،ه زا او ،  ا  أط  س، وما  ، 

  لو ، ط:

. ا  ث-

 م"م "زا و  ،ُ  ،وء    ،ىة أ   ،ا  

  "ت":

- ا   سرا.

  زا :

!ذا ؟-

 ، ت:

-رق اط ا  م.

:از  ةل دل ان مة  ، أن

-  و.
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:ح  ا  ة

-.

:"م"رة و ، ر اان   ظه،  ا ة، و ل

.افاض أم  ، ا-

و ،ا أ تأو:

-أن أ  ،   إم أ   ،ا ح ا ن أد ا ا

 الى أا  وا ،.

:ل ر اان  ة

! أال أ  ا؟و  د  وا؛-

ت رأ  ،ت   ،م:

-.

 ، و  ا واى، ان  ة، وراح ك  اةا  ر ا

 ،ود ا  ،ها  إ ل أن:

- ..دي د ج إ .

 "ر" م :

-؟ ا !

او   ،بأ:

-.

 ، رك وا:

- أد أ  ًء ، أ إ ا .

:  ر إ از و ، و ل  ء

-و  ع ا ،نم و.

: رأ، و ل

-.

 ، ل، و د :

- و ّ ا ا  ..ا.
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:  ر

!ا؟وذا-

ا  أ:

-ار  ،زارةا  ء وز   مه .

ذ  زا :

-أر .

:ح     ة

!  إذن؟-

 م ، ة"م "و ، :

- ..  دا  م  ،قا ا   ولو ،أو ،ا

 ،اح ا.

،ا ل اا  او ،ل ار  ،ار  ًء ،زر ا إ أ وا

 ت، اا  ولواق، وا ي ا ،دس اأ أ  ،ص  اإ

 "م":

-د  ،  ؟زة ا ل اا!

ا  ،وأ ،ا ل را:

-   ىة اا.

:

- ة ؟أا!.

إ أ أوا   ،:

.   ث-

:ازدرد ا ،    أن ل

-ا ا ل اا   ،زا ا   ح، وأا  ء  ،

ا مأ   ،   ودارت ،ا إ  و ، ر

 أن إ ا     ،ة  ه   ح وراح ،و ا  

، ت ت  ، ا د و ،زادوي ا أ.

 ،ا:

- ذا؟و!
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ا بأ:

-ا ل اا م ،را  اا    سوا ،.

:

!وا؟-

  أ:

-  ق نتا.

 و ،ا   مه، و :

-ول أ ؟وذ اإم!

 ، :

-، ركم   و.

ا  :

.وزو أوراق ق،   ت-

 ، ا ر رأ:

. ،  ا    أن ا دة از اد ق اوراق،

ا د رد ،   و ، اما  ء  ،ل  ،ت:

-ف، أأ ...

  ط:

-افما.

:و ،  ادت

.يواك  ا اق-



٢٨٠

 إ ت"ا" ؛ انا ءل ر ،وراق اا ة:

!و اض أن  ؟-

:أ  وء

. ول-

:ل از  ة

!د أوراق!.. إم أوراق !. أ ؟-

:  اوء

-ا   و ،  ر، ،   م وراق ،ا ا 

.اوراقط، و اد،  ق  م، ا ق أو ف، أو  ر

   ا:

!و ارق؟-

أ:

-ر اآ و ،ا را   ،دة اإ  ، و ت

.و   اوراقات،

.."..!اء"

: إ ا   ، از   ة،

واد  ،روه اح، و ا إدة   ق اوراق، ل إ رد،-

.مة

 ت"ام ":

- ا ا و ،زدة ا  رة را ا  ،اتا.

 م"م "،ة ا ر و ،ار ال ا ، و زا  

  انةا  ل ا، و إ:

-ط  ،تد  ا  ؟!

 ا"م"   ،:

-..
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:  اة

-؟أ  ء إ !

  أ:

-.

،ه او  ،ا ا ا  ،انا ر و:

- ب؟!

 "م "وا ا  ،أ  ،:

-.

..وم ة

.  

***  
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 " م"ر، ذ اي    از  ، ا ، أذل 

ا..  

  

، ا زا  و ة، و  ت"ا " ق  ،انا ر أ ،ار

 ،و   ل أن  ،ما د:

- ا ل رة؟أيد!

اوء ا  ،أ:

.ل ل-

:

-واأن ا ن؟أذ!

  أ:

- .

   ،ىة أ   زا :

-..

:   أي  ، و ل، ط إه

إ     ّ ،  دة از، و  ه،   ات-

  ،ا  ك، و ر   ،ا أن    ،ا 

.او  ار، دون أن ا أم راد  ، ال
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و ،زا و ا:

- أن..

ا  انا ر ط:

- أن  أو ازا أ ..   ولو ،ا ار  و ،

 أم اا  رل اإ  .

: ،" م"أرت 

- ،ع أن    ،زا   ا ،اوأن ا  أن  ،انا دة ر

ا  زاو.

 ل ان، وا ر ُ:

!ذا ؟-

:  أ

ا ا ،م ة  ظ ، ورأ ا ار، و أن از   ال-

.أط ار  ،، ورأ إ ا، و ار

 انا ة، ور  ا  ار:

-أا  أط   ،ا  ا أنر؟!

  أ:

-،ا  وزاو ،و ا   ،ه  سا او.

ا  :

-زا هوأ..

  ط:

-ا اوا  ، و روا   سا  أن ا  ن ، 

ر  ، اال، اء ن   أو ر ،  ، ا أن 

، ن رةوا دا  و ،أ  اقا ك أ ر، وإق اإط 

ى.

 ت اة وا ، وا و ا  ة، وا وم ام  م، وظت

:ر اان، و ل

-أ .
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   ،ة  را ح :

-،اا ،صا أط ا  أن  ت  ،ا  زأن ا اا  ا

أ  ة .

:

-اا.

:ط ر اان  ة

-أر   ..أر ا ..ال.. وا  را أط ؟ا

   أن  ،ت  :

.ا-

 و ،  ا يا ،ا  رت إةوأ :

- .. ..أ  ....

  ارا و ،ة و ام ر  ،ةاا  انا:

.أوه-

ر ،ي راوا ،ا  ل ار أ و:

- .. ا ....

ض ط ر أ آ، وأ ذرا، واه  ظه  وول امع  اة،

:دة، ور اان

-ا اأ.

  

  

  

  

  

  

  



٢٨٥

:،"م" ا إ ارة 

-و ،  أدري ..

 ط"م":

-أ  و.

  ل:

...وو أ ا، و أه،-

  ،ىة أ ط:

-.

:خق ر اان  و ، و ا زال

- م  ...

:و ة،   ر اان

- ت أمأ را أط.

 ، رتأ:

-   أم م و رل اإ ت، وا   ،ء اإ.

 :

- إذن؟!

   ،ه :

! ؟إم ك: و ل-

،ور ا ،دة  انا ر ادة:

- رل اإ    أم  ،  ا.

: ر اان

-و..

  ط:

-ا ا و ،وما   ا.

 انا ا ر،زا إ  و ،ا :

!  ؟-

 ،م ت رأزا:

!أ أ ؟-
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   و:

-ا  رل ا ،ا ا   .

 ، م ا :

- ن اق.

ا م ،ىة أ  اإن أ  ،ة ا ة  ، ث   

 ،ا  انا ر :

-؟و ..!أد   ،    ا ،وراق اا  وا.

 أ"م":  

 أم د أوراق،   ا اد از ، او إم د ، وات-

 نا   اء؛ا  ز ره، أ إ دو  ا ، ورا

.ادأوراق     ء  .. ااق

 ،وأ أ   ه، وام  زا اانا ر  :

.ازد!..  اد؟-

و ،م ت رأ:

-ي و ا أظ  ل اء ا  او ،أ  و  ،هو زد ا

إم، و و   اح، وا ام   ا م، وول  د،

  أم ،   ي أدركا ،زا إ ا ، ا  ن ،دو

 ا.

: ر اان

-  ؟و!

  أ:

!؟-

  ت"ا "، و زا  قو ،د  أ و   ،  ول م

:  ر اان

-ا؟و!

  أ:

 أن وم  إء رط، و ال ا م رط  اد م، ون-

  ، اح  د،  ج  ة أى،  أ  ا د ا ، ون
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  و ،ن ا  ،ا ل ادر ا ى أ ،ر  أ و

را اوم ،ا  ...ع ا ة  ا  اا و   و ،مما

 يوا ،دم  ا ا وم ،ا  ا دوم   ،رء اأ  

از، وأط ار  ال ا ، م ا أمف آ  ، ا س

،ا زا  ي أا   ،ق وراق اا  ن ،ل اع رول إو

 ..  ت، راحأت ا وا  اأ و ،ا  ا  

  ا ذا ، أس أن ا   أ ى ن ا، و  أي  ن،

   ،وز.

، أن زا   ،  د ،روا  ام  ل و:

- ل أةا  ..دون د ووا.

  أ:

- ،   ،أم أزدة ا  ،دا    ،ا.

ا  ل:

...أم وز، أ م ، وأم!.. و    ؟-

:ط ر اان

-  ه.

ا   ،دة  زا إ ا:

.رار-

: از  ة

- دة ا...

:ط ر اان

-وز أردت... إ  اأ.

 أن  ن   ،ه  او ،زا و      ،ا 

 و ،ا  ا  ا   ،  ، أن  ،دا   ه

 :

- ..أم   هأوا.

زا  ح:

-أ اا.



٢٨٨

أ   ، أم إ:

..أم  دة ه،-

:،  ااط ر اان

- .

 ،ه أمظ ق و ،م زق ا   ،أسا  زارةا   فام

 و ،أ ر "م " م  رة اا ان، داا ل ر ح، ور

ا ريإا:

- ذا؟ ن!

  ا أ:

-ار ا   اا.

د  :

- ؟و!

اا  ،ر:

.اا وه ر-

   ، و:

-،اار ام ي أنو م  ،وار اأ  أي  .

: ة

-!

: أذم " ،ت"ل 

-أ أ.
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..ف واو ه اة،  ض أو دل

  ن رس..

و..

..  

***  

 ا

***

ظ:ح ان    رت واة ا ا    ولد اا

ا.
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 ةاا  

 ر
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ر   

 ر( أن ااردو (وف اا ذا  )تر (ا   ااث أأ  

ا ..  

 ا  م  ١٩٦٢  ..  

 ا ن )ارد ( ىأ  إذا زا  ا را ..

و م    ، وة أو ، أو  ا  ر  ا..

 م   ر ..

 أد ؟ ا..!

مح إذن دم ا  اا ..  

 ذ ا ارد( ام (  ار ذاد ، او إ    ا  ، ول 

ء طا ، ب وا إ ا ،  وا ى ، اده اا  ات ..

 ه ا ، ر  ا  ،ل أ  و وا ، م ( ارد(  وة

ه وام ..

..   ول ،) ت( زو إ) ارد( ا ، أ وة

 - ت أ؟ ا 

 زو   :

.. ت أى - 

:  ة  ل
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.  د ك..  ارة ار ت - 

: أ   رددت

 - د  ؟ .. !إم  أ  .

 إ أم    و     :

 -  ا ، دوأ إ  را .

. ر  إ وع ،    ى رأ    ،  ى

ءو   " : ارد( أ (ن ؟.. "

   ،  ة ام   ؟ ..

  (ارد( و ، ارة ة) ارد(  ن أن  ، اص  ال  ت

 ا ا ،  ام ر ،   أن  ار ..

و ن ، إ ا ة أ ..

  ت ارة اا  حو ، و   رة ةك وا ،  در ا ..

و وا   ..

ك أدار و ر ،   رى  ، إ أ  ..

 ا ا ر اره  أن  ن  ، طق ة  ع م    ون

! .. اد  إ  ه اى

دد و ، و  ر  أ   ، ة ام رع إ )رك (، و  ط 

..  أ إ   وم  ،  ا   اف) وودن(
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و    ا  ىا ، و م  رد( طم درا (،  ا 

ا ..

ارد( و ( ا  ،  ط )ردم (،  و م  ة ..

  .. ه ات ا ، و   أى  ود ، ن  ورة وجا  ا 

ا ..

..  ااة  ، ا    ون

  ف ، ا ه و   ارة د اى) ارد( و ، ا  ا) ارد(

.. م   إ  ر ط و   ة  ة وا ، ا  وج

.. ارة رأى وك

ة رآ  ء ح ر ،   رةا  ة ، و ار إ رةا ا ار 

 د م ،    ع ةا ، وام ا  ، ود إ   

ا ،  ة اا و ا ..

.. ا ارة  وأع ، ر (ارد( ودر

و  )ارد (أ رة داا ، و   دا   ،مل و :

. امم ). ( . اة - 

و  )ارد (    ، وام  رةوراح ، ا   و   :

 - أم   ) .. (كم   .

اوأ  )ارد (  ه )ن كر (را و ا ، وح و ة 

.. ارة   ف واء
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ارد( و ( ه إ ر ، وام  ب إأ  ،  أ ا   

 اى ،) آرم ك ( ار ااح ول ، ة  إمذ  اطء   ،)ن(

 و ( ن(  ، ىأ  ر  إمذ ) ارد(   إم): ن(  ا أى

أن دون ، ا   ق وا ..

..  وا

 ىا ة م )تر زم (ل أم ، و ا  أن ط )ردم ا) درا 

ط  ا ، أن إ اأ     دث وا ، ور و ٤٥ د  ارد( ذإم (

 ..

ارد( أن وا (  ت دثا   ة  ات ،  م ا ا 

ا  رة )ن (د ، و ث أا أم   دث أى  ،  ةدا  

  ا  ل )ارد.. (

 ا و .. (( ه  ،  ر ار   ،   أول إن : ل ،) ن( وال

.. ط ( ارد(  ط اى

و  ث ا ؟ ..

 ارد( ا (ر  ؟ ..

ل دء ما ..

 و  ر ( ن(    ر  ) ارد( إن:  ن اء وء

طا ف ، ا  طأو ، ا )ا.. (

 ادة أن إذ ،  ظوف ا ه وال إرل   ا اوف إن:  أ اء ول

ا   لإر طا ا ،  دة )درا (، ا  ازإ  ا وا 
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 دة و ،) ااز ا )دة  ، ا ال  ا ادة أ ، وا ، واف

.. ا واوء اء  ز

ث و دن ، ا )ن (  )أى ،) أدر   ازإ  در ،   

 ا اوف وه ،  اء أى ،)(   ن أى ،  ) ارد( ن

  لوا ر  ط ..

و  ه رد ا تدرا  ة ، توم  ق ..

ارد( أن ا (  ر )ن.. (

أ   ، ع ا ار ، ءو اا را ..

وراء و ا ..  

***

ا   
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 ا دا  





٢٩٧

  

١ - .. 

"د ل وا ...."

أوا  أ ة ا ار ك، ، وأم   ""رة  ول ة،

...ان امت

  ،ارة ا   ،د أذوبأ وأم  .... وا ، و:

-أ  ، إ   ا؟ د أي  ،را  د ارة ،دا  ةوا 

 م ،ا را...

اة ا، وم  ،     ارض ا أ "إا " إّ ا

:أ  ،ل  س

-  أم رةا ء، وا.

أ  خ  ،اا أ  أ   ،زط    ، م أ

ة اء اارة ا ،رهم   ،و....

.... ء اء

ت مووأر.....

وأر....

وأر....

،ر  إ ارة ات ادر أ أ و ،ا    دت أم 
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ء إا   ضا  ت أو ،ا  ب...

،خ اا ذ و.....

""....

  ل   أةا"ا"را   ، ءأ    و ،ا  إ

 وا ،ءت ا   ور ،وا ت ا  ،را  رأ و ،ا

"ا"....

 د  ا  وزت  رب ا م  ،صا  ب تد 

ة اا.....

م ،ا   و  إدرا  ،ص     ،د ت را

....

وا   م أم  داا   دم أ  ،ودة ..  د وأما

ار ر    ،با  بء، وأا   جتأا :

! ب؟

 ب، و ء ر أ ، مأأ:

- "".

ا  أت  ،   ا   أ ، ،ا   أ أ  و

أ  ،ؤ  ل امء ا  ،  إ ب، وأا...

 لورأ!!...

...م   ،  ا  ن

،اء، رداوان و نن، و ن  ،ا داعأ  شر  ،نا

  يا ،روي اي اا ي ذو ،رأ "ا"..
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 . رت  إم وده ك أ  رأ   ، أو   ا ال، أو

،وا  أ ،  قأ  و  :

-  ي أ.

أم  ذا أدر فء تو ،    أم إ ،ا أذ  أو ،

ا  لأن أ  ،ا :

.اودك اه  ا ب ااة-

 ر  :

!و ه ااة؟-

أ:

- تأو  إ   زال ،م  ءم.

:

!و م؟

: إ أ ات  ا، وأم أا ور  أوراق ادة،

- ج إ اا.

:ام  و ل  ارع

.ن  أمأ  ...!ا؟-

ا  ا و :

-،  د وإم ، وا...

ا  ط:

-...

:   ،  وم ي

....و ا ، و-

 طأ ا:

- .
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ر ا أن  و ، ا، و ، ا اءإ   د:

-  ا" ..."،ة ورة اا وا.

ة، و  ت رأ:

-ي أ  ا ت.

:

! ا ؟-

 ّإ ا ع، و ور:

.ااي   اأم  ر-

  ف

!وذا  أن ؟-

،أ   عوا:

-.

ا :

. م      زاة !....   " ..."؟-

   ناا   و ،ّب إ  و أن  ع، وا

:اة

- .

أ ،  أ  ا:

- " ..."يض أن... اما....

... أدق، ت ر  أن  ه اة  أم  ط م، أو

 ا ""...

 اا....

 را و   ،ه ا  ذ أ ل أدر ن، أو دارت ا

ظ د وا   ة، أواا....

ا  أم ا....

،أ وا ،ا  ن و أ أ   ذ أ دون أن أ ، وأن أ

...وا ...اد إ  ى

  أم وا...
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  ...

  ر ، أت ا  ،أ...

ا إ ، وو أن أم ك  ء  و ا ا ،م إز أ، ت

""ودة ااوا ،...

م ور...

 أو....

... إ   ا ، ،دا أم  إز، وت

... ات  ءو أن  ر ااء ارد،

...د ال

و...

وا...

...""و

،اأ  لأردت أن أ ،  أول ب زاأ و  أ و ،ودا 

...ل ر  اأةا، م  ا  ر ا، أن

...أ اأة

 أو و ...،مم وا  كما 

أ و....

اا ا    و ب  ،ا د  ، ....

 ة، أة وابوا...

و...

  .وم ة

***  
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٢ - ا..  

....  ك أ  اب

 ،ا و م اغا  قأ،ا    ى ،ة  ءلوأ

 ا ؟د ا  أم أ ، با!...

  نأن أ ا ؟أ  تا!...

...!أ ال ا؟

 أ دت رأ ت إ ،  ن نا و ،  ،راوأ وأم ،ا

... دون و، و أن د  اء،   د ة أى

...اة   احوه

...وو  اب

 ةووا...

ورأ...

و ،ور ،ر ،ك  ماا....

 ،ر و:

  أ .

 ن:

.م    ا

...ا ا  ، و إ  ة

 ت ادر  ر، وام  أ ت مو ،و ك و أم   ،وم ر

....  
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ة ا إ  و..

...ث  اة اأم، أم   ودون أن

 ،م و:

اة، أم   ذ ه

 ط:

!وذا؟

 أ:

 اءإ إ ا.

:  ة

 ...ا ت ي  .

 :

! ر ا؟

ة أ ع  وراى، و:

إماا ا    ف .

:  ة

 دا رغا ...  ،ا ات اا  عا ا...

 ط  مار، وا:

.

ل أي ء إ   ،ت ات  ، و أولرأ  ار  اع،

  ام با...

وا...

م أم   ،ة اا  ث  ا ا.

....وا   أ أ  ارج

ت إ ا...

و...

ا و...

أم  ، ا نا   ،إمة ا...

،ا ا أ  ،ا  أت ا    ا ا  إ""...
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...و أ  ات

م ا   را م ،ة  و...

...ردت

 ار..

ط ...

 احاا...

ر..

...ووب

ءوا....

 ة ا...

...وم ااث

...ور م اار

...ع " " و  ة وأى،

ا ...

ر  ة، أ  و...

أم و...

 ...

وأرا...

 وأم

 ا...

 ا ،ة اا و" "...

عأ...

..ون

و...

ورا...

  و" "...

وح، و ذات ا  ا ،اة اا  ل، أوا   رت أن

...أل   ،ن دي إ ا
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 ل ، ت أولدة، واما إ  ، ن"و"دةا  ،:

 ا  ف ""؟!

:ا ، أن ت  ت

 أ ،  ا" " ؟!

  رأ:

 تا أوا  ، أةا إما.

 ، :

   ... ر و"".

....ا ه م د اة، ا  ا، و " "و

..و اأة

   ركو....

...وا

 ...

 ال ، أن أ  ن ا""...

... اا ،أت أ  أت

... أت

طو ،ط م ا  ،  دةء، زارت اة أ:

!؟... " "و
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 ،د  ّإ ا:

 أ""؟!

أ ، ا  ج ت أ وأم ،اءة ام   :

" "ا.

: ق  ّ ا   ، أ أ ا ،   إ؛

؟أ!

 ،رأ م و:

 أم؟ : أ، و أءل

  :

.اودأف أم م  اب  ااة

:

...!وا أ ؟

أن أ ولأ ة، وأم:

.أي ط    ا

 د:

و   ا؟

،  و ،ر أأ وأم:

!  ان؟.. ا

 ء  ت ّإ ل أن  ،را:

.اود أت  ااة

:

!

  أ:

و.
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ابوا...

 أ إ  

***  
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٤-لا

اق أ أن  رت  ،ا؟!...

!...

 ث   ا...

   قأ "رس" ...

...م   ةدي دور" " أن ار م ،     أن 

ا   و...

 إ أن م  ، ةةرة وا...

 أن ا...

أ وأم ، ا ذ     "رس " ،ا ا ا أ  إم 

 تا  ا ا إ وأو ، ةب وأ إ ا وأ ،ا...

وثا   أ فء رء وا...

...!؟د" "أ ا  أن ن 

..!  ا ال؟

،  ا د أ إم  ب ودئ اا و...

 إم ...

...

 ت...

...

...وا   أن ث 

   حا...



٣٠٩

أن أ  ..

..دا  أن ن

 زاو  ،ا   أ ...

رت أم ذا؟  !...

 د ا ن  ذا...

  "رس "أم أ ة ا إ أ 

  و" "ك...

 د ن إذنر...

 أم إ   ،ي  هي، أ وا وا...

... أت  ا

و أ أ  أتا...

 ض أم   ،ءا   أ...

 د ن ر...

 تذا ظ و ""؟!...

؟د !...

...!أو ؟

آ  ا...

...

 ،ة   ا  ادف يا ، ا ا وة ا...

   و!...

...دو ات، أ  و أن أ ا  ،ن ك

 تة   .....

  با...

ا ة ا دا  ...

اا    او...

ا ...

...   ا  ، ن ك أ  ااث، أو

  ،ا  ا  م...
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  زارم ""....

ا د أم إ ، م ة...

اا...

ا ت د  ، ي اا ا ا...

وا ر ل و ،أ أ  :

  أ...

ا ة ا   ،ا ا و....

أم واأ ف أ ..

 ذرة دم و...

  أ  إ...

ود ،و ، تو ، ىة أث... و و ت أو إ  ،دو

ا  إ  أم...

...ة أى إ رأو ة، ت

  

 إ  ،م ط و" " ، ا   :

!أ م ذا  أن أ؟

 ت:

.ول  اب

ة، و   :

أ ا  إ ج ا.
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:و ا  ذ  أ  ات أ أم  إ ا،

 ...ط  .

 ء  ل ن، و  دةرأا:

!؟

 وء  :

  م" .."ت ا..

 ل أن  ، حار  :

 ر أن  أر.

..

..رت ا

 ا ل م دارت دة  ل و ،ر:

.ا  ات أق ع

:

ا  

 و ، أم ُ دة :

 ك أن أ   ...اأ   اا اور.

:

.ا  و

 ،ةدورة أ ل م دارت ، نا  ّإ و ،ا ة ا و  و

:و ل

ك؟أن أ !

م   ، س أ وأم ،:

 ِا..

:  ر، وت رأ

  ا.  
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 ة، وا م ت  ،ي  :

ر.

ا  رةا...

ا وا...

...سو ري

ر ا  و ،  أ ة، وأم أ  ،با :

 وأر  ر أن .

 بوا...

...وذا و ا، و

م  ،ح اا  وا...

 ...

   ة آ مو""

...أرا وآ ة

أ  اأ  ه ا ن و ،ات طوأ...

، و رو ن  أن ا رأ...

...ؤ ر ن ا  ن

  أو..

و  ورأ ،راودام ا...

اا داوا و...

ا...

"".  

***  

ا   
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 ما ا  

ا
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ا  

ُا  حار , ا ورا  ,  رةا ا ا    رةز 

  رضة اا ا ور     ان  

  ااث      اون ا و , وة , ا ه ام وام ات

  وي ام وام ات

 ..ن  ا

 ا ,ب اا ه اي, اا  ا  ث ات ,وا ام  ا ا 

 تا را, واام  ا   

و ا اا

وا ا  رضا ر

وا  ا ا

    ,م   ا ,   را ,ا وام ا    ,

وادة ا ة أ

ا  وة

 ان ,  ا  و ,  ا

و  :  .. ا  

  وط, ا  دا  ا وام ارة رج ت, ط   ا اب

ان ا م ,وا ا ا  ,ءل واما    ا ؤ , ه ا 

ات
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ر  ان ا اط  ا , ام  ا ا

 از ز ام او

و ا ه و ةا   ,و ظ و  ا ذ ا ا , 

  ا ا :  ف؟ انام

 ود :  .. ا ذ ..   

 ا :ذا ا ن؟ ما

 و ,ق و  و ذا , ان   ب : ؟

ي ا  ا اا  ,و  وري و , ان ا  :ذا 

ان م ام ,    :ي ل

***

ق ظا  و ذا ,ت و رةا  ا ,  لا  واط  ا 

  ان ا ان  أ.. ا  ا  :   ل ان  , زة ره اق

ا؟ امر ا  م  ث ان , واة  اا  ن

   ا ث : اء  ا اق  د, ا  م رأ زت

ا ,و  نوا  د ,و و  رما ,ر ذرات ومن ا اتا 

ت واوا ا ان, واداد وا دا او  

ة وز ىا , د ان : ث   ه 

و ان ا   ,و    ,ج و    وا ,   :  

 مر ا اتة اا    ,ه ان ةا   ..ا   ا؟
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ا رد  وم, ام  اد ان  :ف, م رأ زت

م ة اا  ت ر , اردد  ف  :رد ا

 .. ا  ان أ.. ا رد.. م :ل و, امل   حو ي ل

  و   ول  اا و , ا   ,  اات

ر ا .. نا  ة دوا ..ام  ا و 

ي ا  ر 

 ا

؟؟..ان

  ء ا

ي ا     ,و  الا ,   ا

.. ل

 ا ااء ا ..

 ام  ا اا ..

***

و  ..

 واه ر ةا   ,ور م ك ا 

م ديم  آ  ه ا ا , ان  ا

  ر و ا اوا
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و ا   :و  ؟و .. ث ا؟؟

ا  لام ,واط  قره ا ةى زا , ان   س :  ا ا 



 م :ارة  أف  ,ر  ا ة ال ان    ,ا  ا وى

  ا

و  ة ذا, ا   ؟؟؟ام

***

  ا 
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